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WOORDENBOEK:* 

ü lï A. — R ü B. 

BAR (MARTIN trs) I een «o-
einiaan , in 1578 te JSCrem-
pen, in het hertogdom JTol-
stein geboren, wilde liever 
zijn ouderlijk erfgoed verliezen 
dan zijne sekte te verlaten. 
Hij veslijjde zich te Macovie, 
eene kleine slad in Polen, 
in het palatijnschap van San* 
domir, waar de Socinianen 
hunne beroemdste school had
den ; hij werd er rector van 
dat collegie» ging van daar 
naar Strassin bij Bantzig, 
waar hij predikant der uni-
tarissen werd, dat is te zeg
den der socinianen ofarianen; 
(want het is to vergeefs dat 
een zekere SCHWARÏZ heeft 
beweerd dat er een wezenlijk 
onderscheid tusschen deze na
men bestaat). Van daar ver
jaagd, begaf hij zich naar 
Amsterdam, waar hij in 
1657 overleed. Er bestaat 
van hemt 1.° Aanteekenin* 
gen op den catechismus der 
mciniaansehe herken van 
Pokn, in 1665 en 1680 met 

dezen catechismus gedrukt; 
— 2.» een deel met Brieven > 
door DAVID RÜARÜS zijn' zoon» 
te Amsterdam „ in 1681, 
in 8,vo in het licht gegeven 
en gedrukt. JÜACHISI en DA
VID, zijne zonen met de ge
voelens huns vaders ingeno* 
men, hebben eene JTerm,* 
meting van brieven van de 
hoofden hunner parlij in het 
liqht gegeven, Amsterdam, 
1677. 

* ROBBÏ (AtfOREAs) een 
Jesuit, in 1739 te reneHë 
geboren, onderwees de schoo-
ne letteren aan het collegie 
der edelen te Brescia, en, 
na de vernietiging zijner orde, 
begaf hij zich naar zijne ge
boorteplaats, waar hij zich 
met letterkundige werken be
zig hield, en waar hij in 
1810 overleed. Er bestaat 
van hem: 1.° Interpretatie? 
et illustratie- epitaphii groooi 
Bavennae reperti, Bome, 
1765, in 4,*>; -*'2f>8odt 
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presa, Venetië, 1773, in 
8.vo, een treurspel dat door 
zijne kweekelingen te Brescia 
werd uitgevoerd,— 3.°Mlo-
gi Italiani, Feneiië, 1781, 
en volgende jaren 12 dl.nih 
8.vo Het is eene keuze van 
lofreden van verschillende he* 
dendaagscheschrijvers, waar
onder er zes van hem zijn: 
die van PETRARCHA , LEO-

MARDO DA VlNCi, GALI-
lÉüs, CASTIGMONE , van ME-
ÏASTASIÜS en GINANNI ; — 
4.° ügolino, een treurspel, 
zonder naam des schrijvers 
jin het vijfde deel van het 
Tealro Italiano del secolo 
XVIII, opgenomen , Flo
rence, 1784, in8,v° — 5.° 
ParnasoItalia.no, Venetië, 
1784 — 91 , 56 dl.n in 8 j ° ! 

Dit is eene keuze der be
roemdste Italiaansche dich
ters sedert de wederopkomst 
der letteren tot in het begin ' 
der 18.eeeuw, waarbij hij op 
de hoedanigheid van elk werk 
critische aanteekeningen en 
een Kort begrip , van het 
leven des schrijvers heeft 
gevoegd. Men verwijt aan 
deze verzameling dat er even? 
redigheid in de verschillende 
soorten ontbreekt," en dat 
zijne Aanteekeningen in eenen 
zoo afgebroken stijl zijn ge
schreven , dat de lezing er 
van moeijelijk volt; hetwelk 
hem den bijnaam heeft doen 
geven van Slile a singhioz%o 
(noot»stijI); -7 6,° Parnaso 

de"1 poeti classici d'ogni na» 
aione tradotti in Italiano, 
1793, en verv. 41 dl.» in 
8.v° Dit tweede gedeelte be
vat een verzamelin'g van oude 
gedichten, in het f taliaansch 
vertaald, met Aanteekenin
gen op het leven en de wer
ken van eiken schrijver, waar
van de stijl hetzelfde gebrek 
als het voorgaande werk heeft* 
— 7.° Il Genio nautico e 
militare, canti due, in 4 . t 0 , 
een klein gedicht bij gelegen
heid van den dood van ANGELO 
EMO eenen beroemden Vene-
tiaanschen admiraal, die in 
1774 Tunis beschoot, zamen-
gesteld j — 8.° la Vainiglia, 
poemeilo laiino in 4. t 0 Een 
onvermoeibare verzamelaar 
zijnde, heeft hij onder an
deren eenige verhandelingen 
over oudheidkundige onder-
werpen in het licht gegeven. 
Men heeft hem ook te dan
ken een Tijdschrift van ge-
wijde en ongewijde oudhe» 
den, in het Ilaliaansch, 1793, 
in 8.vo; eene periodieke ver
zameling onder den volgenden 
titel: Il genio lett, d* Europa-i 
eene Epistolario of keuze 
van onuitgegevene brieven 
van verschillende schrijvers, 
1795 — 9 6 , 2 dl.» in 4. t 0 

RBBBI heeft het opzigt gehad 
over de uitgaven der werken 
van MuRATORlen vanMAF-
ifJEi, te Feneliëm het Jicht 
gegeven. Men kan betrekkelijk 
meerdere bijzonderhedenraad-

http://ParnasoItalia.no
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plegen, het Aanhangsel op 
de bibliotheekvan deschrij~ 
vers der maatschappij van 
Jtisüs, door pater GABALIK» 
EO ; Zetteratura Veneaiana 
del Secolo XVIII, en het 
56.e dl, van den Parnaso 
Italiano, door RÜBBI, waarin 
hij zelf de teregtwijzingen 
die hem betreffen heeft aan-
geteekend, 

•.<* RÜBEIS (JOANNES-BER:-
.NARDÜSTMARIA), een beroemde 
dominicaner, in .1686 uit 
een e aanzienlijke familie van 
Cividale-del-Friuli geboren, 
trad • in den ouderdom van 
16 jaren in de' congregatie 
der predikheeren Salomoni 
genaamd, en kwam in het 
klooster van San-Mtniatö in 
•Toskane de wijsbegeerte be
oefenen , die hij vervolgens 
te Venetië in het- klooster 
van Zattere$i.i\% onderwijzen, 
waar hij beroemde kweeke-
lingen vormde. ROBEIS volgde 
kort daarna, in hoedanigheid 
van godgeleerde, eene bui
tengewone zending: naar het 
hof van Frankrijk, Bij zijne 
terugkomst te Venetië vatte 
hij 'zijne .studiën Weder op. 
Van dien tijd af bragt hij het 
overige van zijn leven door 
met het onderwijzen en het 
werken aan onderwerpen van 
geleefdheid. Hij had daar
enboven het beheer over de 
zeldzame en uitgebreide bi? 

bliotheek van dat huis, die 
hij zelf nog verrijkte, fir 
waren bijna geene- weten
schappen welke bij niét be* 
oefende, en waarin hij geene 
groote vorderingen had ge
maakt. Men heeft hem de 
ontdekking van kostbare hand
schriften , van magtbrieven, 
van'gedenkpenningen en an
dere belangrijke geschiedkun
dige gedenkteekenen te dan
ken. Hij was met de be
roemdste geleerdeavan Italië 
in briefwisseling, zoo als met 
IiAMI, MüRATORI, M A F F K I , 
enz. Pater RÜBEIS beoefende 
te gelijker tijd alle deugden 
van zijnen staat. Hij had naar 
de hooge waardigheden der 
Kqrk kunnen dingen, doch hij 
verkoos boven dezelve zijn 
klooster,- zijne nederige cel, 
zijne boeken , en de rust der 
eenzaamheid. Door den kar
dinaal DELFINO benoemd zijn
de-, om de regten van het 
patriarchaat van Jquiléa,h.Qh-
welk die kardinaal toenmaals 
bezat en dat men wilde ver* 
nietigen, te Rome te gaan 
verdedigen, was pater RÜBEIS 
niet tev bewegen,, zich *»an 
zijne zachte eenzaamheid' te 
onttrekken. Het is te Venetië 
dat hij' den 2 Februarij 1775 
zijn lang" leven eindigde; hij 
had den : ouderdom van 88-
jaren bereikt, waarvan hij er 
72 als religieus doorbragr. 
Behalve zijne 'm handschrift 
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geblevene wérken, beló'open 
diegene, welke hij in het 
Jicht heeft gegeven ten minste i 
tot 40 hoekdl.n Be voor* 
maamste zijn : 1,° De fabula 
mqnachatus b'enedivtini divi 
TBOMJE JQUINATIS, Fe
netië, 1724; eene 2.e ver
meerderde uitgave, Venetië:, 
1726, in 8.vo; — 2i° De 
una sententia damnationis 
inAcacium episcopum Gon-
•stantinopohtanum, lata in 
synodo romana JTEIICIS 
papoelll, dissertatio, enz. 
Feneiië, 1729; — 3.° De 
schismate Ecóilesice aqui
leiensis dissertatio historica; 
itccedunl Mota synodi man" 
iuance], pro causa santce 
aquileiensis JEcclesice, enz. ; 
Venetië, 1732; —A.oMonu* 
ynenta ecclesiae aquileiensis, 
cömmentario historicotcrono- ] 
Jogico oritico illuslrata, enz, ; 
Straatsburg {Fenetië), 1740; • 
— 5.o Divi TBOMJE JQÜI- \ 
-SATlS opera theologica, enz, | 
28 dl.» in 4 t o , Fenetië'; ! 
van 1745 tot 1760? -*:6.° ; 
De, nummis patriareharum 
aquileiensis Eccelesim, Fe' 
neti'è, 1747 en 1749; ••—-
7.° Dè\seclis et' scriplis ac 
doetrina]; saricii TwoMJE 
AQ ÜWATIS dissertationes 
criticce et apologetiece, Fe~ 
nette., 1750; «-* 8.° De re* 
buscongregationissub tilulo 
D.JJCOBI SALOMONH, öóm-
mentarius historicus, Fe* 
netïé, 1751; — 9.0 GJSORGII I 

neuGREGÓRÏï CrPRiï; pa-
triarGhce Constantinopolita-
ati, vila , enz. 4 accedunt 
dissertationes Aum histöri* 
cce':•, cutn binis epislöli's ejtts-
dém Cr BRIJ, i n z ,Fénetië\ 
1753 ; — lO.o De THEÖ-
PHYLACTI BULGARIJE at' 
chiepiscbpi geslis * scriplis 
et doetrina t ,em., IJQ het 
l . e dl. van de JFkrkènvan 
dezen aartsbisschop, Fenetië, 
1751 ; <— ll>° De-pecóato 
originali ejusque.i natura:, 
énz., tractatus'iheologicüs 
enz. Fenetië 1757; — 12;-°' 
Dissèrtationis varia} erudi-
tionis, enz. Fenetië, 1762, 
-^-13.° De charitaie, vir-
tute theologica.,* £Ju$que ««-
tura9 Fenetië 1758; '— 
14.° ' Fita bealce BENVE-

NATJE BOJANJE , de Icivir 
tate Austria , in provincia 
Forijtilii, enz,'.Fenetië 1757. 
Monsignor FABRONI heeft het 
Zeven van pater RUBEIS in 
het licht gegeven , en het 
.zelve met eene naauwkeurige 
naamlijst van al zijne werken 
in het 2.e dl. der Filce 
Italorum , blz. 99 doen op
nemen. (Zie Giornale de 
Letterati d'Ilalia, Modena, 
1776). 

ROBEN, oudste zoon van 
JACOB en Lu. Terwijl JACOB 
in het land" Kanaan bij de 
Jcudde was, onteerde RUBEN 
zijn hedy en schond BAIA 
zijn; bijwijf; hetwelk hem 
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van het eerstgeboorleregt be
roofde,- dat op JÜDA werd 
overgebragt. Toen zijne broe
ders besloten om JOZEF om ; 
het leven-te brengen, hield ; 
RUBEN, door medelijden ge
troffen , hen daarvan 'terug, 
terwijl hij hen overreedde 
heb liever in eenen put te 
werpen : hij was voornemens 
er hem heimelijk uit te trek
ken om hem aan zijnen vader 
weder te geven. Toen JACOB 
op het sterfbed , het woord 
tot zijnen oudsten zoon RU
BEN #igtte , verweet hij hem 
zijne misdaad, en zeidehem 
dat dewijl hij » het bed zijns 
vaders bezoedeld had, hij 
niet in gezag zou toenemen.'» 
De stam van RUBENonder 
vond de gevolgen dier ver- ' 
vloeiing: Hij werd nooit aan
zienlijk noch talrijk in Israël. 
Hij had zijn deel aan gene 
zijde van de Jordaan, tüs-
schen de beken Arnon en 
ja%er, de bergen Galaad 
en AeJordaan, RUBEN over
leed in het jaar 1626 voor 
J . C, in den ouderdom van : 
124 jaren. 

RUBENS (PHIUPPUS) , van 
Antwerpen oorspronkelijk, 
in 1574 uit eene adellijke fa
milie te Keulen geboren, 
werd secretaris en biblióthe» 
karis van den kardinaal As» 
CAGNE ColöNNE , later secre
taris der stad Antwerpen, 

'•• A 

waar hij in 1611 , in den 
ouderdom van 37 jaren over
leed'. Hij is bekend, 1 .° ddbr 
Latijnsche Gedichten, aan 
JusTüS-LlPSIUS gerigt; — 2.» 
Electorum libri II in que" 
is ritus et censurce; — 
S.o B. ASTEEIÏ , Arnasite 
episcopi, Homelice; het is 
een Latijnsch versch , Ant
werpen , 1615, in 4. t 0 

RUBENS (PETRUS-PAUIUS) , 
broeder van den voorgaande, 
werd den 29 Junij 1577 te 
Keulen geboren. Zijn vader 
bevorderde hem tot page bij 
de gravin D̂E LALAIN; maar 
zijn smaak "deed hem tot de 
schilderkunst overhellen: hij 
vertrok naar Italië, nadat 
hij bij OTTO TAN VEEN les
sen' had genomen. (Zie VE-
WIÜS). De hertog van Man-
tiia, van zijne buitenge
wone verdiensten onderrigt, 
gaf hem huisvesting in zijn 
paleis. Het was daar dat 
RUBENS eene bijzondere stu
die op de werken van Jn-
iius ROMANOS maakte. De 
schilderijen van TITIAAN , van 
PAULUS VERONESUS en van 
TINTORET riepen hem naar 
Venetië.De studie welkehij 
op de meesterstukken van 
deze groote meesters maakte 
veranderde zijnen smaak, wel
ke naar die van CARAVAGGIO 
overhelde, om er eenen aan 
te nemen die hem meer eigen 

5'. • 
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was. Deze beroemde kunste
naar begaf zich vervolgens 
naar Home , en van daar naar 
Genua. Eindelijk werd hij 
naar Vlaanderen terug ge* 
roepen door het berigt dat _ 
hij ontving , dat zijne moeder 
gevaarlijk ziek was. Het was 
omtrent dezen tijd dat MARIA 
DE MEDicishem naar Parijs 
deed komen, om de galerij 
van haar paleis van het Lu-
xembourg te schilderen. RU
BENS vervaardigde de schil
derijen te Antwerpen, en 
begaf zich in 1623 naar Pa
rijs om dezelve in orde te 
stellen. Er moest eene even
wijdige galerij zijn , de ge
schiedenis van HENDRIK IV 
voorstellende. RUBENS had 
er zelfs reeds verscheidene 
gedeelten van begonnen; maar 
de ongenade der koningin 
belette er de uitvoering van. 
RUBENS bezat meer dan eene 
soort van verdiensten, welke 
hem door de grooten-deed op
zoeken als zij zijne talenten 
noodig hadden. Nadat de 
hertog VAN BÜCKINGHAM, hem 
al het verdriet had te ken
nen gegeven dat hem de 
oneenigheid tusschen dekroo* 
nen van Spanje en Enge
land veroorzaakte, belastte 
hij hem om zijne bedoelingen 
aan de infante ISABEIXE , we
duwe van den aartshertog At-
BERT , medctedeelen. RüBENS 
bewees bij die gelegenheid 
dat er geniën bestaan, die 

altijd op hunne plaats 2ijo„ 
Hij was een uitmuntend on
derhandelaar , en de vorstia 
meende hem naar den koning 
van Spanje , PHILIPPUS IV te 
moeten zenden, met last van 
vredes-onderhandelingen voor 
te stellen en zijne instrucü-
ën-te ontvangen. De koning 
werd door zijne verdienste ge
troffen , verhief hem tot rid
der, en gaf hem den post van 
secretaris Van zijnen gehei
men raad. RUBENS keerde 
naar Brussel terug om aan 
de infante verslag te geven 
van hetgeen wat hij gedaan 
had; stak vervolgens naaf 
Engeland over, met de voor-

. slagen van zijne Catholijke 
majesteit;. en eindelijkvrerd, 
tot genoegen der beide mo
gendheden de vrede gesloten» 
De koning , van Engeland, 
EAREL I , verhief hem ook 
tot ridder; hij zette zijnen 
wapenen luister bij , door er 
een met een leeuw beladen 
kwartier bij te voegen, en 
trok voor het geheele parle
ment de» degen dien hij aan 
zijne zijde had, om denzelven 
aan RUBENS te geven; hij 
schonk hem daarenboven den 
diamant dien hij aan zijnen 
vinger had , en een evenzeer 
met diamanten verrijkt lint, 
RUBENS keerde oo nieuw naar 
Spanje terug, v/aar hij met 
den gouden sleutel vereerd, 
tot edelman van de kamer 
des konings verheven, en tos 
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secretaris van den staatsraad I 
in de Nederlanden benoemd 
werd. Eindelijk kwam hij , 
met eerbewijzingen en goe
deren overladen,. te Ant
werpen terug, waar hij 
met HütENA FROMENT , door 
hare schoonheid beroemd, 
in,den echt trad. Hij ver
deelde zijnen tijd tusschen 
de staatszaken en de schilder
kunst. Hij overleed den 30 
Mei 1640 te Antwerpen. 
Deze schilder leefde altijd 
als een persoon van den 
eersten rang; hij vereenigde 
in zich alle hoedanigheden 
die aanbeveling verdienen. 
Zijn gelaat en,zijne manie
ren waren edel-, zijne taal 
welsprekend-, zijne woning 
prachtig en met datgene ver
rijkt wat de kunst,. in alle 
vakken het kostbaarste aan
biedt. Hij ontving het bezoek 
van verscheidene vorsten, 
en de vreemdelingen kwa
men om hem als een' zeld
zaam man te beschouwen. 
Zijn vernuft maakte hem even
zeer geschikt voor al hetgeen 
wat tot de zamenstelling van 
eene schilderij behoort. Hij 
vond- gemakkelijk uit; en als 
hij hetzelfde onderwerp bij 
herhaling moest beginnen, 
verschafte zijne verbeeldings
kracht hem dadelijk ordon-
nantiën van eene nieuwe 
pracht. Zijne houdingen zijn 
natuurlijk en verscheiden , 
zijne hoofdhoudingen hebben 

eene bijzondere schoonheid. 
• Hij heeft een overvloed in 
zijne denkbeelden en eene 
verbazende levendigheid in 
zijne uitdrukkingen. Men kan 
zijne kennis van de dagscha-
duw niet genoeg bewonde
ren ; geen schilder heeft zoo
veel luister in zijne schilde
rijen gebragt, en aan dezelve 
te gelijkertijd meer kracht, 
meer overeenstemming en 

v waarheid medegedeeld. Zijn 
penseel is mollig, zijnestre« 
ken vlug en ongedwongen, 
zijne vleeschkleuren frisch, 
en zijne kleedingen met veel 
kunst aangebragt. Hij had 
zich vaste en stelselmatige 
grondbeginselen gevormd, die 
hem in al zijne werken ge
leid hebben. Men heeft hem 
verweten van de kleederdragt 
niet genoeg gekend of ge
raadpleegd, van dikwijls eene 
grove teekening en eenige 
onnaauwkeurigheden in zijne 
beelden te hebben. De be
wonderenswaardige vlugheid, 
waarmede hij schilderde , kan 
hem in dit laatste gebrek heb
ben doen vallen, dat men niet 
bespeurt in stukken, die hij 
met zorg bewerkt heeft, Üit 
zijne teekeningen kan men 
veel smaak en eene geleerde 
penseelstreek afleiden; het 
schoone coloriet en het kunst
matige van het geheel doet 
er zich in opmerken. Zijne 
schilderstukken nijn talrijk; 
men vindt de voornaamste 
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te Brussel, Ie Antwerpen, 
ie Gendf in Spanje, te 
Zonden en te Parijs* Men 
heeft veel naar dezen mees--
ter gegraveerd. Er bestaat 
-van hem eene Verhandeling 
over de schilderkunst, Ant
werpen , 1622, en de Ha-
liaansche bouwkunde, Am" 
sterdam, 1754, in fol. Hij 
had aan de Jesuiten van Ant
werpen zijn portret geschon
ken, door hém zelven met 
de pen vervaardigd, men zag 
het in 1773 nog in de bi
bliotheek van het professie-
huis (wij vreten niet wat er 
van geworden is). Men las 
onder hetzelve dit tweerége-
lig gedicht: 
Hrco Tuint F A B I I pjctoris imago Ronum ost, 

Ej us qa» ptojprio facto fnit calamo. 

"Het leven van RUBENS heeft 
een aantal beschrijvers ge
had. ' 

RUBENS (ALBERTUS), een 
geleerd oudheidkenner, een 
der zonen van den voorgaan
de , in 1614 te Antwerpen 
geboren, genoot de achting 
van den aartshertog LEOPOLD 
WILLEM , landvoogd der Ne-
derlanden ,- hij verdiende de
zelve door zijne kunde, en 
nog meer door zijne schoo-
ne hoedanigheden. Hij liep 
nooit de eerbewijzen ha , en 
stelde zich steeds met eene 
middelmatige fortuin te vre
den. Hij overleed iö het 
jaar 1657, nadat hij zijnen 

eenigen zoon en daarna zij
ne vrouw had verloren. Er 
bestaat van hem: 1.° Dere* 
vestiaria veierum, prceci-
pue de lato clavo, libri II, 
Antwerpen, 1665, in 4,to 
door GB-EVIÜS in het licht 
gegeven; — 2,° Diatrïbce , 
de gemma tiberiana...; de 
gemma augustcea ; de urbi-
bus Neocoris.. de natali die 
Co3saris Augusti, enz.: deze 
verhandelingen worden ge
vonden in de Schatkamer der 
Bomeinsche oudheden van 
GB^VIUS , 6.e en l l . e dl. >— 
3.° Regum et imperatorunt 
romanorum numismata, Ant
werpen, 1654, in fol. dit 
is eene met aanteebeningen 
verrijkte beschrijving van het 
kabinet van gedenkpenningen 
van den hertog Van AERSCHOT 
door GASPARD GEVARÏ , en 
vervolgens te Berlijn in 17Ó0, 
met nieuwe aanteekeningen 
door LAURENTIÜS BÉGER in 
het licht gegeven; «— 4.°' 
De vita FLAVII MANLII 
THËODORI, Utrecht, 1694 
in 12.«>» 

RUBEÜS (JOANNES-BAPÏIS-
JA); te Ravenna, uit eene 
adellijke familie geboren r 
werd karmeliet, en.onder
scheidde zich zoo zeer door 
zijne kunde, dat PAÜLUS III 
hem tot hoogleeraar in de 
godgeleerdheid aan het col-
legie Sapiencia te Rome 
benoemde. Pius I ? belastte 
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hem met onderscheidene be
langrijke zendingen. Hij werd 
in het jaar 1562 vicaris-
generaal, en in 1564 alge
meen prioor. Terwijl hij de 
kloosters zijner orde in Por
tugal en Spanje ging be
zoeken , ontmoette hij de 
heilige THERESIA te Jvila, 
keurde de hervorming goed 
welke zij begonnen had in 
haar klooster in te voeren, 
«n onderhieTd^erTolgens eene 
briefwisseling met haar>Hft 
maakte zwarigheid om dezelf
de hervorming in de man
nenkloosters in te voeren, 
en verleende slechts aan twee 
kloosters dat verlof. Pms V 
en GREGORIDS XIII gaven 
hem nipt minder bewijzen 
van achting dan hujine voor
gangers. Hij overleed te Ho» 
me den 5 September 1578. 
Er bestaan van hém Zeer-
reden , Commentariën over 
de fF erken van THOMAS WAL: 
BENSIS, Fenetië, 1571 , 3 
dl,** in fol. enz. 

RÜBEUS. — Zie ROSSÏ. 

* RÜBINI (PETRUS) , een ge
neesheer, in 1760 te Par-
ma geboren, werd in den 
beginne tot den stand van 
grof smid, welken zijn vader 
uitoefende, bestemd. Maar 
zich tegen den vaderlijken 
wil verzettende, besloot hij 
tot de geneeskunde, die hij 
met ijver beoefende en hjj 

werd in de universiteit zij» 
ner geboortestad tot het doc
toraat bevorderd; hij oefende 
zich in de behandeling der 
zieken in het groot hospitaal 
van Parma, en nam de 
plaats, van geneesheer met 
eene jaarwedde aan van een 
klein dorp Compiano ge
naamd. Nadat de hertog van 
Parma gunstiglijk over de 
talenten van RÜBINI had hoo-
ren spreken , belastte hij hem 
om op kosten van zijn be
stuur de voornaamste univer
siteiten van .Europa te gaan 
bezoeken. ROBIN* begaf zich 
eerst naar Pavia, waar hij 
de lessen van den beroemden 
FKAMK volgde, ging vervol
gens naar Montpellier, naar 
"Lyon, naar Parijs, naar 
JEdimburg, en geraakte met 
de kundigste hoogleeraren 
van dien tijd in betrekking. 
Bij zijne terugkomst in zijn 
vaderland , tot hoogleeraar 
der Clinische geneeskunde 
aan de universiteit van Par-
ma benoemd, was het op 
dien voor hem gevestigden 
leerstoel dat hij zijn leerstel
sel ontwikkelde , hetwelk 
eene wijziging van die van 
BROWN en RASORI is. In 1804 
werkte hij krachtdadig mede 
aan de oprigting van de ge
nees- en heelkundige maat
schappij in die stad, volgens 
het ontwerp van die van 
Edimburg ingerigt. RpBiNï 
overleed den 15 Mei 1810 



14 R U B. — R U C. 

aaneene longontsteking, ver
scheidene werken nalatende, 
waarvan er zich eenige in 
de Gedenkschriften van het 
Italiaansche genootschap be
vinden : wij zullen aaphalen 
1.° zijne ffijlessioni sulle 

febbri chiamata gialle e su 
contagi in genere, Parma 
1805, in 8J° — %,Q Ui-

flessioni sulla malattia com-
munemente denominata crup, 
1813, in 8.voj— 3.o Ver
handelingen over de iiorde-
ringen van de inenting der 
koepokken in hei departe
ment van Tarö, in 1812, 
in het verslag over de vor
deringen van de koepokin
enting opgenomen^ 1813, 
in 8,vo Er bestaan van Ro-
BINI verscheidene werken in 
handschrift waarvan men aan
haalt Lezoni di clinica me-
dica; Be studiorum com* 
modis atque periculis, enz. 
Hij was lid van verscheidene 
geleerde genootschappen, en 
in 1816 benoemde de aarts-
hertogin MARIA LODISA hem 
tot haren raadgevenden lijf
arts en opper geneesheer van 
Parma, De Geschiedkunde 
ge lofrede van RÜBINI door 
M. PEZZANA , bibliothekaris 
te Parma, in 1822 in 8.vo 
in het licht gegeven, vindt 
men in het '19.«dl. der Ge
denkschriften van het Itali
aansche genootschap van we
tenschappen. 

ROBRÜQOIS (WILLEM VAW 
RUYSBROECK , bijgenaamd), 
minnebroeder der 13. e eeuw, 
wiens vaderland men niet 
kent; de eene noemt hem 
een Engelschman, de andere 
een Brabander. Hij werd in het 
jaar 1253 door den heiligen 
LODEWIJK naar Tarlarijë ge
zonden , om aan de bekeering 
dier volken te arbeidenden 
bezocht al de hoven van ver
schillende vorsten dier land
streken , doch zonder er veel 
nut te stichten. Hij schreef 
in het Latijn een Verslag 
van zijne reis, en zond het
zelve aan den heiligen LODE
WIJK. Er zijn verschillende 
schriftelijke copijen van. Ri-
CHARD HAKLÜÏT heeft er een 
gedeelte jan in het licht ge
geven in zijne frer%amelin-
gen van de meetogten der 
Engelscken. PETRUS BERGE-
RON heeft het volgens twee 
Lalijnsche handschriften in 
het Fransch in het licht ge
geven , Parijs, 1634, en in 
de Reizen voornamelijk in 
Azië ondernomen, "'s ffage, 
1735, 2 dl.» in 4.*°. 

RUBUS. Zie — RÜISSON. : 

RUCCELLAI ( B E R S A R D Ü S ) , 
in het Latijn Oriccellarius, 
in 1449 te Florence geboren, 
was bloedverwant van het ge
slacht der MEMCISSEN en werd 
tot de schoonste posten zijns 
vaderlands verheven, Hij ken-
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de volkomen de fijnhedender 
1-atijnsche taal en schreef de
zelve roet eene groote naauw-' 
keurigheid ; maar niemand , 
zelfs ERASMOS niet, kon hem 
ooit tot het spreken bewegen. 
Pater MABILMN beschuldigt 
hem van in zijn de,Bello 
Ilalico, Londen, 1724, in 
4,*°, met te veel partijdig» 
heid over de krijgsverrigting 
van koning KARËI. VIII in 
Italië geschreven te hebben/ 
Maar misschien is dit verwijt 
zelf de vrucht der partijdig
heid ; want die oorlog was 
•weinig vatbaar voor eene gun
stige beschrijving. 

RüCCELtAI (JoANNES), sproot 
uit eene der; eerste familiën 
van Florence. Hij werd in 
1475 in die stad geboren. 
Hij was,, van zijns moeders 
zijde, een neef van LACREN-
TIDS DE MEDICIS bijgenaamd 
de Prachilievende; hij om
helsde vroegtijdig den gees
telijken staa:t, verscheen met 
onderscheiding aan het hof 
van JRome, en werd door 
LEO X, zijn bloedverwant, als 
nuntius naar Frankrijk ge
zonden. FUANCISCÜS I bewees 
hem veel toegenegenheid; 
maar nadat de Paus met kei
zer KAREL V tegen dien vorst 
een verbond had aangegaan, 
Tverd RÜCCELLAI genoodzaakt 
om naar Italië terug te kee-
ren. CLEHENS VII benoemde 
hem tot Apostolisch opperge-

heimschrfjver {protonotarius 
aposlolicus), gouverneur van 
het kasteel Sint'Angelo. Men 
verwachtte hem met het pur
per vereerd te zien, toen hij 
in 1525 aan eene brandende 
koorts overleed. RUCCELIAÏ 
beoefende met roem de Ita-
liaansche muzen. Er bestaat 
van hem: 1.° de Ro%emon-
de in8.v°, 1525, een'treur-
spel gezamenlijk met de So-
phonisbe van TRISSINI voor 
Paus LEO X "uitgevoerd. Toen 
deze Paus in 1512 'Flo
rence doortrok, bezocht hij 
den schrijver op zijn buiten
goed. Dit treurspel is ver
scheidene malen herdrukt, 
en men vindt er schoonheden 
in , die eenige onvolmaakthe-. 
den moeten doen vergeven. 
— 2.o De Bijen, 1539, in 
8 j o , een gedicht in onbe-
rijmde verzen, dat eene vlugge 
verbeeldingskracht en eenea 
goeden stijl verraadt, Flo
rence [ 1590, in8.v°; —3.° 
ORESTES , een treurspel lang 
in handschrift gebleven, en 
door den markgraaf SCIPIO 
MAFFEI in het licht gegeven, 
in het l .e deel van het Ita-
liaansche tooneel, J^erona, 
1723, in 8.vo 

RUCHAT (ABRAHAM) , in 
1680 in het kanton Bern 
geboren, was langen tijd 
hoogleeraar der godgeleerd
heid te Lausanne, Waar hij 
in 1750. overleed. Er be-' 
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staat van hem; 1.° Fer-
makélijkheden van Zwitser
land , Leijden, 1714, 4 dl.» 
in 12.mo onder den naam van 
GomiEB KYPSELER ; een be
langrijk werk wegens het land 
dat er het voorwerp van uit
maakt, maar slecht ontwor
pen , zonder oordeel en zon
der smaak: vol van de grofste 
vooroordeelen zijner sekte, de! 
schrijver vergeet de verma
kelijkheden zijns lands om 
er de dwaasheden van te ver
halen, j — 2.° Geschiedenis 
der hervorming in Zwitser
land, Geneve, 1727, 6 dl.1» 
in 12.*»° Hij heeft hierin 
aan zijne dweeperij beter den 
teugel kunnen vieren dan in 
het voorgaande werk; een 
voorregt, hetwelk hij ook 
heeft genoten in het Wort 
begrip der kerkelijke ge
schiedenis van Waadland, 
Bern, 1707, in 8.v°. Zijne 
Mebreeuwsche spraakkunst. 
en zijne Aardrijkskunde, on
der den naam van ABBAHABI 
DDBOIS in het licht gegeven» 
zijn armzalige zamenraapsels. 
Men vindt in het Journal 
Helvétique, Mei 1751, eene 
Lofrede van liucHJT, door 
J . AiPfi, ROSSET , rector der 
akademie van Lausanne, met 
een onvolledig verslag 'zijner 
werken. 

•• * RUCHS (N), geschied* 
schrijver des konings van 
Pruissen, in 1780 te Greifs* 

wald in Zweedsch Pömme-
ren geboren, in 1820 te 'Li* 
vorno, werwaarts hij zich he« 
geven had om zijne gezond
heid te herstellen, overleden, 
was langen tijd hoogleeraar in 
de geschiedenis aan de uni
versiteit van Berlijn en lid 
van de akademie dier stad. 
Hij is bijzonder bekend door 
zijne Geschiedenis van. Zwe
den , 4 dl.» in 8.v° te Greifs* 
wald ïn het licht gegeven, 
en die zijnen roem als ge
schiedschrijver heeft geves
tigd. Er bestaat nog van hem: 
Proeve van eene geschiedenis 
der godsdienst, des bestuur* 
en der beschaving van het 
oude Scandinavië ,. 1801; 
van Finland en zijne inwo
ners r 1809; Brieven over 
Zweden, 1814. - Op het tijd
stip van zijnen dood j werfetB 
hij aan eene Geschiedenis 
van Byzantium, volgens de 
oude Byzantijnsche schrijvers^ 

RÜDBECK (OtAus), in 1630 
te Arósen in Weslerman' 
land, uit eene adellijke fa
milie, geboren, werd hoog
leeraar in de ontleed- en 
kruidkunde te üpsat, waar 
hij in 1702 in het 73.ejaar 
zijns ouderdoms overleed. 
Zijne voornaamste werken 
zijn: l.o Exercitatio ana" 
tomica ,Zeyden , 1654 , »"' 
8.vo Hij maakt in dit werk 
de ontleedkundige ontdekking 
der watervaten bekend, ffi 
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beweert dat die ontdekking 
hem toebehoort, en dat THO
MAS BARTHOLIN hem dezelve 
heeft ontroofd. Het zekere 
hiervan,, is dat de doctor 
JOUWE deze vaten in Enge
land had ontdekt. Het is. 
waarschijnlijk dat de roem 
dier ontdekking hun elk in 
het bijzonder toekomt. — 
2.o Atlantica vera JAPBETI 
posterorum sedes ac patria 
1679, 1689 en 1698, 3 dl.n 
in fol. Er moest nog een 4.e 
dl. gevolgd zijn, dat in hand
schrift is gebleven. Men voegt 
er als 4.° deel bij een Alias 
van 43 kaarten, met twee 
chronologische tafels; . het 
portret van B.0DBECK is aan 
hel hoofd geplaatst. De schrij
ver beweert dat Zweden, 
zijn vaderland,.de woonplaats 
der,afstammelingen Tan JA-
PHET is geweest; dat het de 
ware Jtlantïde van Fhiro 
is en dat het Zweden is 
waaruit de Grieken de i?o-
meinen en andere volken zijn 
voortgekomen. Een zijner 
landgenooten, deheerBAEB, 
heeft in zijne Geschiedkun
dige en crïtische proeve over 
de Atlantiden, beter bewe-
zen dat Allantide Pales
tina was. Voor het overige 
straalt er in het werk van KÜD-
BECK. vele geleerdheid door, 
en komen er aanmerkingen 
in voor die niet te verachten 
Mjn. Hij bewijst vrij wel 
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dat de oude volken van het 
Noorden de oorspronkelijke 
overlevering beter bewaard 
hadden dan de Grieken en 
Romeinen, dat deze er vele 
denkbeelden en woorden van 
hebben overgenomen. (Zie 
GOROPIUS , STEVIN). — 3.o 
Leges fVast-Gothicos Up-
sal, in fol., zeer zeldzaam, 
r-r 4.° eene Beschrijving 
der planten, in hout. gegra-

I'veerd, 1701 en 1702, 2 
' dl.n in fol,.:-. er moesten er 

12 geweest zijn; — 5.° eene 
Verhandeling over de Go-
meet vand667; —~ 6.°'La-
ponia illnstrata et Her per 
Uplandiam, Upsal, 1701, 
in 4. t 0 Hij levert er slechts 
de beschrijving van TJpland 
in ; het is waarschijnlijk het 
begin van een werk dat hg , 
niet voltooid heeft. Eenige 
schrijven dit weri aan zijnen 
zoon toe, maar het is zeer 
waarschijnlijk dat deze er 
slechts de uitgever van is. 
— 6.° Verhandeling over 
den vogel Selaï, des Bijbels, 
1705, in 4.t°, een werk 
dat sommigen aan den zoon 
toeschrijven. — Zijn zoon, 
OLAÜS PIÜDBECK heeft in het 
licht gegeven ; -1.° Disserla-
tio de Aedera, 1716; — .. 
2,o Catalogus der planten 
van Lapland', in 1695 waar
genomen, in de Verhande
lingen van de akademie van 
Zweden van het jaar 1720, 
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enz,; — 3,° Specimen lin-
giïte gothicce, 1717, in 4.*° 

RDDIÜS (EÜSTACHÏÜS) , een 
beroemd geneesheer, in de 
16.e eeuw, in Dalmatiëge
boren , onderwees zijne kunst 
te Venetië en daarna te 
Padua, waar hij bewon
derenswaardige genezingen 
deed. Boor de bekwame ge-
neesheeren van Italië in ge» 
•wigtige gevallen geraadpleegd, 
bedroog hij zich nooit, naar 
men zegt, in de soort der 
siekten, hoe ingewikkeld er 
de kenteekens ook van wa
ren, en zijne voorspelling 
was allijd zeker; waardoor 
liet spreekwoord ontstond: 
j> God beware il voor de 
voorspelling van RDDIUS," 
Mij gaf een aantal werken 
in het licht, waarvan TAN 
BEE LIMDEN de catalogus 
heeft in het licht gegeven. 
Slet eerste dat hij in het 
licht deed verschijnen is eene 
•verhandeling de Virtutibus 
et viïiis cordis , Venetië s 

1587, 1600, in 4.to Rr/, 
Bios overleed in 1612; 

RüDOW, graaf van Rheins* 
feld, hertog van Zwaben, 
echtgenoot van MATHILDA, 
zuster van keizer HERDRIK 
I V , werd in het jaar 1077 
door de Suitschers, tegen 
den Keizer zijnen schoon
moeder opgestaan, tot koning 
van Germcmië verheven. De 

fortuin was gedurende eeni« 
gen tijd twijfelachtig, daar 
zij zich nu voor de eene, 
dan voor de andere partij 
verklaarde. Maar zij verliet 
in 1080 RojttOiF geheel en 
al bij den slag van fVolcks* 
heim, waar hij sneuveldet 
Hij liet slechts ééne dochter 
na, die met BERTHOID , her
tog van Zeringhen, in den 
echt trad, 

RUDOLF I Van Mabsburg, 
keizer van Buitschland, bij
genaamd de Zachtmoedige, 
was. een zoon van AtBERX 
den Wijze, graaf van ffabsr 
burg, een kasteel tusschen 
Bazel en Zurich gelegen. 
In 1218 geboren, werd hij 
in de legerplaatsen van keizer 
FBEDEBIK II wiens bloedver
want hij was, opgevoed , en 
muntte vroegtijdig in alle 
militaire oefeningen uit. Zijn 
vader in 1240 in Palestina 
overleden zijnde, werd hij 
alleen, als oudste', de erfge
naam van het landgraafschap 
Opper•'Jglzas, van het borg
graafschap Bheinsfeld, éri , 
gezamenlijk tiiet zijne beide 
broeders, van eenige domei
nen in Zwaben en Brisgau 
en van het graafschap Eabs-
burg. Deze erfenis stelde hem 
in staat een corps van geluk
zoekers opteïigten, waarmede 
hij aan verscheidene heeren 
zijne naburen den oorlog 
aandeed, Hij diende vervol-
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gens onder/OTrociRiüS, ko
ning van Bohème, en werd 
in andere vijandelijkheden 
gewikkeld zoowel in Zwit
serland als in den JSfaas, 
Later kozen de kantons Gri, 
Ünterwald&n Sohweitz hem 
tot beschermer en chef. De 
roem, dien hij verworven had, 
bepaalde de keuze der keur
vorsten van het Germaansche 
rijk, en hij werd, na eene 
lange tusschen - regering en 
bij besluit van den rijksdag 
van Frankfort, den 29 Sep-
tember 1273 tot keizer ver
heven. PIDDOLF wilde niet 
naar Rome gaan om gekroond 
te worden; maar hij sloot 
in 1278 een verdrag met 
Paus NICOUAS I I I , waardoor 
hij ziqh verbond om de goe
deren en voorregten der 
Roomsche Kerk te bescher
men. Zijne regering werd 
verontrust door den oorlog 
tegen OTÏOCARIOS , koning 
van Bohème, op wien hij eene 
roemvolle overwinning be
haalde. De overwonnene werd 
genoodzaakt om Oostenrijk, 
Stiermark en Carniole aan 
den overwinnaar aftestaan. 
Hij stemde toe om aan den 
keizer op een eiland in het 
midden des Bonau's een leen-
pliglige hulde te doen , onder 
een paviljoen, waarvan de 
gordijnen moesten gesloten 
zijn, om hem eene openbare 
verootmoediging te sparen. 

OTTOCARIPS begaf zich der
waarts met gouden edel ge
steenten bedekt. RÜDOIF in 
eene verhevener pracht, ont
ving hem in het eenvoudigste 
gewaad gekleed. Te midden 
der plegtigheid, vallen de 
gordijnen van het paviljoen 
en doen voor de oogen van 
het volk en van de legers, 
die aan de oevers van den 
Donaït geschaard lagen, den 
trotschen OTTOCARIOS zien, 
geknield zijne gevouwene han
den tusschen de handen zijns 
overwinnaars houdende. Ee-
nige schrijvers hebben deze 
gebeurtenis als een sprookje 
behandeld , maar dezelve is 
al te wel bekend. De vrouw 
van OIXOCARIÜS over deze 
hulde verontwaardigd, spoor
de haren echtgenoot aan om 
den oorlog weder te beginnen. * 
De keizer trok tegen heni 
op j de slag werd te Marck-
fdd, nabij Weenenden 26 
Augustus 1278 geleverd, en 
OIXOCARIÜS verloor denzel-
ven met het leven. RÜDOIF 
verkocht de vrijheid aan de 
steden van Italië die dezel
ve wel wilden koopen. Flo
rence gaf .40,000 gouden 
ducaten. Zueca J 2,000, Ge-
nua en Bologna 6,000. Deze 
vrijheid bestond in het regt 
om overheden te benoemen, 
om zich volgens hare stedelijke 
wetten te besturen, ommunt 
te slaan, en troepen te on-

2 
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derhoudèn. KODOLF overleed 
te Gemersheim, bij Spiers., 
in 1291, in den ouderdom 
van 73 jaren , met den roem 
van een der dapperste krijgs
helden en der grootste staat
kundigen zijner eeuw te zijn 
geweest» Men verhaalt dat 
hij nog graaf van Habsburg 
zijnde, op jagt eenen pries
ter ontmoette die langs 
eenen moegelijken weg mid
den door de bergen de teer
spijs naar eenen zieke bragt: 
dat hij van het paard afsteeg., 
er den priester deed opstijgen ,, j 
hem naar den zieke verge
zelde , en het paard niet 
wed«r terug wilde nemen. 

, lenige dagen daarna, voor-
zeide een vrome kluizenaar 
hem zijne verheffing tot den 
keizerlijken troon. Het is 
bij die gelegenheid dat men 
eene soort van voorzeggingen 
aanhaalt in de Geschiedenis 
van ket verval des keizer-
rijks, door MAIMBOÜRG, 2.e 

dl. blz. 256 opgeteekend. 
''•» Groot voorbeeld (dat van 

S.ÜDOIFVANHABSBÜJRG) /het
welk aan de vorsten van dat 

• huis moet leeren.dat, daar de 
zaken niet dan door dezelfde 
grondbeginselen, die haar het 
bestaan hebben gegeven» kun-

, nen behouden blijven, zoo 
ook de grootheid waartoe het 
aan God behaagd heeft hen 
ter belooning der vroomheid 
van keizer RUDÖU hun hoofd 

'm dese wereld te verheffen, 

niet van duur zal zijn , dan 
zoo lang hen een ware ijver 
voor de Godsdienst zal bezie
len ; en dat indien zij dezen 
ijver .door eenevalsche staat
kunde verliezen, om slechts 
aan hunne tijdelijke vergroo
ting en aan hun eigenbelang 
te denken, terwijl zij dien 
van J . C. verlaten, zij zul
len te gronde gaan." RIIDOLF 
is twee malen gehuwd ge
weest , en hij i s , volgens 
het gevoelen van den Jesuit 
BARKE {Dagbladder geleer
den , Maart 1752) de stam 
van al de souvereine huizen 
van Europa, in het midden 
der 18.e eeuw bestaande. Er 
bestaat van dezen keizer eene 
Verzameling van dbO brie' 
ven. Men bewaart dat hand
schrift zorgvuldiglijk in de 
keizerlijke bibliotheek te 
Weenen.. De geschiedenis 
van dezen keizer is vrij wel 
opgehelderd in de verzame
ling door den abbé van St> 
Bldsius, GERBERÏ , onder de
zen titel in het licht gege
ven : De translatis Èabs-
purgo austriacorum princi* 
pum etc. St. Blasius 1772 
in 4.*° Er bestaat een hel
dendicht getiteld RÜDOIÏ 
VAN HABSBURG waarvan P« 
MOGENIGO de verklaring heeft 
geleverd, Padua, 1827. 
ADOLFD VAN NASSAU werd na 
hem tot keizer' verheven, 

RÜDOXF I I , ' in 1553 te 
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Weenen geboren, in 1572 ko
ning van Hongarije, in 1575 
koning van Bohème, en den 
27 October van hetzelfde jaar 
te Regensburg tot Roomsch 
koning verheven, was • de 
zoon van MAXIMILIAAN II en 
van MARIA van Oostenrijk, 
dochter van KAREI. V. Hij 
nam in 1576 na den dood 
zijns vaders de teugels van 
het Rijksbestuur in handen, 
doch hield dezelve met eene 
zwakke hand. Hongarije 
werd in 1598 door de Tur
ken bijna geheel overweldigd, 
zonder dat/ men hun zulks 
beletten kon. De openbare 
inkomsten waren zoo slecht 
bestuurd, dat men genood
zaakt was om aan alle kerk
deuren armbussen opterigten, 
niet om oorlog te voeren (ge
lijk VOLTAIRE zegt), maar om 
in de hospitalende zieken en 
in den oorlog de gekwetsten te 
ondersteunen. RÜDOLP zond 
een leger naar Hongarije 
dat eerst na de inneming van 
Jlgria en van verscheidene 
andere belangrijke plaatsen-, 
aankwam. Dit leger, zoowel 
als al degene die op dat tijd
stip te veld togen tegen de 
Turken, die het enkele huis 
van Oostenrijk in Duïtsch-
J«w«?nietin staat was om afte-
weren, was een- zamenraapsel 
van alle soorten van natiën, 
zonder krijgstucht en zonder 
ondergeschiktheid, en waar-

B 

van bijgevolg de nederlagen 
geenerlei verwondering baren. 
B A R T H O L O H E Ü S G E O R G I E W I T Z 

spreekt er , in eene verhan
deling door LONICER ia zijne 
Turksche kronijk geplaatst; 
in dezer Voege over: Zw 
trocinatur Hungarus, pree' 
datur Hispanus, pötat Ger-
manus, stertit Bohemus, U~ 
bidinatur Italus , . Gallus 
cantat, Anglus lucratur , 
Scotus helluatur, militem 
qui moribus miles sit, ~vix 
ullum reperias. De hertog 
DE MERCOEÜR, door een aan
tal Pranschen vergezeld, her
stelde in 1600 een weinig» de 
zaken van dat koningrijk. De 
keizer had nog ander verdriet 
te verduren. Nadat zijn broe
der MATHIAS tegen hem'Was 
opgestaan , zag hij aicb ge
noodzaakt aan hem- de ko-? 
ningrijken Hongarijei en Bo
hème aftestaan, De verdeeld
heden van zijn huis, gevoegd 
bij het levendige smart-gevoel 
dat hem de keurvorsten ver
oorzaakten door het- verzoek 
dat zij hem deden om eenen 
opvolger voor het rijksbestuur 
te verkiezen, dat alles ver» 
haastte zijnen dood,in 1612, 
inden ouderdom van 60 jaren, 
voorgevallen. TYCHO-BRA-
HÉ , die zich met voorzeggen 
ophield, had hem geraden om 
zyne naaste bloedverwanten: 
te mistrouwen; welke raad/ 
door den opstand van MA.«~ 
3 
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THIAS geregtvaardigd werd, 
en dien JRODOW niet dan al 
|e zeer opvolgde, daar hij 
zijne bloedverwanten niet tqt 
zijnen persoon liet naderen. 
Het is waar dat hij ten op« 
zigte van vreemdelingen bijna 
op dezelfde wijze te werk 
ging, al degene die hem wil
den zien .waren genoodzaakt 
om zich in stalknechten te 
verkleedeo, ten einde hem in 
zijnen paardenstal aftewach-
ten, wanneer hij zijne paar
den kwam zien,.. daar hij 
zeer veel van hield, en die 
hij in grooten getale en van 
het beste ras onderhield. Hij 
was voor het overige een 
goede vorst, een vijand van 
pracht- en ijdel praal vertoon, 
regtvaardig, kuisch, god* 
vruchtig, een beschermer der 
geleerden, terwijl hij zelf de 
wetenschappen, voornamelijk 
de natuur- sterre* en schei
kunde, beoefende. Hij wilde 
nooit in den echt treden. Hij 
moest ISABEUA , dochter van 
PniMPPps II ten huwelijk 
nemen ; maar zijn afkeer voor 
het huwelijk deed dat ont
werp even gelijk vijf andere 
mislukken. De geschiedenis 
van RijDOW is door pater Biu-
CHEL in het licht gegeven on
der den titel van Fama aus-
triaca, Keulen, 1627, in'fol. 
en door G, JLONDORP in zijn 
vervolg van SIEIDAN (van 
1555 tot 1610) Frankfort, 
1619, in fol., in 3 dl.n in 8.Y° 

RUB (KAREL DE I A ) , in 
1643 , te Parijs geboren , 
begaf zich onder de Jesuiten, 
en werd er hoogleeraar i« 
de schoolwetenschappen en 
de -rhetorica. Zjjn talent tot 
de dichtkunst schitterde reeds 
met luister in zijne jeugd. 
Hij onderscheidde zich in 
1667 door een Latijnsch Ge~ 
dicht op de overwinningen 
van LODEWIJK XIF, dat 
degroote CoRJSEittE in Fran-
gche verzen overbragt. Toen 
de schrijver van den Cid, 
de vertaling den koning aan
bood , zwaaide hij aan het 
oorspronkelijke en aan den 
jongen dichter zoo veel lof 
toe , dat hij aan dezen vorst 
veel achting voor denzelven 
inboezemde. Pater DE IA ROE 
verzocht dringend het verlof 
om in de zendingen van Q&' 
nada het Evangelie te gaan 
prediken; maar het werd 
hem geweigerd. Zijne over
sten bestemden hem voorde 
kansel; hij werd op dien 
der hoofdstad en des hofs 
met toejuiching gehoord. Hij 
zou in geestigheden zijn ver-

.vallen, zonder het gesprek 
dat een hoveling met hem 
hield; » Mijn vader, zejde 
hij hem, ga voort met te 
prediken zoo als gij doet; 
wij zullen u altijd met ge
noegen, aanhooren , als gij ons 
de rede, maar geene geestig
heden zult voorstellen. Elk 

I onzer is in staat meer gees* 
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tighei.4 in een paar liedjes te 
brengen , dqn de meeste pre
dikers in eene geheele reeks 
van vaste-.predikatiën." Pater 
DE LA RUE was de prediker 
zijner; eeuw die het beste 
voordroeg; desniettegenstaanr 
de , was h i j , bij een voor 
de welsprekendheid zoo on
derscheiden talent, van ge
voelen om de predikers van 
de slavernij van het van 
buiten leëren te bevrijden. 
Hij dacht dat het even zoo 
goed was eene leerlede te 
lezed, als dezelve te predi
ken (Zie MASSIUON). Deze 
beroemde Jesuit werd ge
bruikt in de zendingen der 
Cevennes, Hij had het ge
luk van aaa verscheidene pro
testanten de Cathohjke gbds-
.dienst te doen omhelzen, en 
van dezelve door anderen te 
doen eerbiedigen. Hij over
leed te Parijs in 1725, in 
den ouderdom van 82 jaren. 
Pater DE IA ROE was even 
zoo beminnelijk in den om" 
gang als verschrikkelijk op 
den predikstoel. Zijn onder
houd was schoon, rijk en 
vruchtbaar. Zijn smaak voor 
alle kunsten schonk hem de 
gemakkelijkheid om over alf 
les juist te spreken. Hij be
haagde aan de, grooten doox 
zijnen geest en aan de gerin
gen door zijne lieftaligheid. 
In het midden van het ge
joel der wereld,. wis! hij 
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zich tot de eenzaamheid van 
de studeerkamer e.n tot het 
stille kloosterleven voor te 
bereiden. Er bestaat van hém: 
1 .o Panégyriques etc. (JLof-
en Lijkrèden), 3 dl.» in 12JMO 
en zedekundige Leerreden 
die eenen -advent en eene 
vaste uitmaken, in 4 dl.» 
in 8.vo, Parijs; dezelve zijn 
in 4 dl.» in 12.n»o herdrukt. 
De vernuftige verdeeling, het 
naauwkeurig verband der vero 
schillende deejen, de hevig-» 
heid des stijls en da bevallig-» 
heden der ongedwongenheid a 
schitteren in zijne werken0 
Het bezielt alles; maar zij -
ne verbeeldingskracht maakê 
hem dikwijls meer dichter 
dan prediker. Dit gebrek doet 
zich minder in zijne advent-
dan vaste-prekea gevoelen,, 
Zijn meesterstuk is de I,eer° 
rede over de Algemeens ram." 
pen. Onder zijne Lijkre? 
den, zijn die van den maat-
schalk DE LuxEHBoüRG en 
van BOSSDET de schoonste die 
hij vervaardigd heeft. —~ 2.° 
Tooneehkikhen. Zijne Latijn» 
sche treurspelen , getiteld Ltj*> 
simachus en Cyrus, en die 
van Lysimachus en Sylla > 
in Fransche verzen, verdien" 
den de goedkeuring van P E 
TRUS CbRNEIUB. De too» 
neelspelers van het bótel van 
Bourgondië bereidden, zich 
heimehjk voor, om dit laat
ste stuk te spelen $. maar pa** 

b •••'••• 
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ter DÉ IA R D E , er van on- I 
derrigt zijnde, kwam zulks 
door zijnen invloed voor, daar 
hij,' niet wilde dat stukken , 
tot oefening der scholieren 
met oogmerk der bevorde
ring van het goede onderwijs 
der jeugd zamengesteld, zou
den schijnen bestemd te zijn, 
om voor een ontuchtig en 
bedorven tooneel te dienen. 
Men hield zich in zijnen tijd 
overtuigd dat de Andrienne, 
naar TERENTIUS gevolgd, en 
den 16 November 1703 ten 

,tooneele gevoerd, van hem 
en niet van BARON was, en 
men is genegen het te ge-
looven, zoodra men dit stuk 
met die van dien schrijver 
heeft vergeleken. — 3.° Vier 
hoeken Latijnsche gedich
ten , Parijs,1668,1680 , in 
12j&°, en ontwerpen, 1693; 
deze gedichten zijn vol kiesch-
heid en gevoel en de schrijver 
verdient eenen onderscheiden 
rang op den Latijnschen Par-
nassus;— 4-.° Eene uitgave 
van FlRGlLlüS met duide
lijke en naauwkeurige aan.' 
ieekeningen , tot gebruik van 
den • dauphin , 1682 , .in 1 
dl. in 4.t° en in 4 dl.n in 
12.»Ho en eene uitgave van 
HORATIUS , met aanteeke-
ningen en eene verklaring. 
Men bedient er zich gewoon
lijk van in de collegiën der 
Jesuiten. 

' W (D; KAREI, DE U ) , 

een benedictijner van de con« 
gregatie van St. Maurus, , 
in het jaar 1684 te Corbië ' 
in Picardijë geboren, werd 
de kweekelicg van den be- \ 
roemden MONTFAÜCON , en '•] 
zijn mededinger voor de Griek- j 
sche letterkunde. Hij ver
wierf zich eeüen naam door 
zijne nieuwe uitgave van 
ORIGENES. Hij leverde er 
de* twee eerste deelen van , 
en hij was gereed om het 
3.e in het licht té geven, 
toen hij in 1739 te Parijs , in 
den ouderdom van 55 ja
ren overleed. — Dom VINCENT-
TIOS DEIARÜE, zijn neef, een 
benedictijner derzelfdé con
gregatie, voleindigde, in 1752 
die uitgave, welke uit 4 dl.« 
in fol. bestaat. Hij had aan 
de werkzaamheden van zijnen 
oom deel genomen «n zijne 
achting verworven. Hij over
leed in 1762 nadat hij de 
oude Latijnsche hertaling 
van. den Bijbel welke men air* 
sijfschrift {ItaliqUe) noemt, 
in het licht had gegeven, 
Reims, 1743 - r 49, 3 dl.« 
in, fol. 

RÜE% (JOANNES) , van Sóis' 
sows, kanonik der kerk van 
Parijs, en geneesheer van 
FRANCISCDS 1, in 1539 in 
den ouderdom van 60 jaren 
overleden, legde zijne kunde 
aan den dag door twee wei
nig gezochte werken: l.°De 
natura sti?'pium, Parys > 
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1536', in fol. dit is slechts 
eene compilatie; — 2.° Ve-
terinarite medicince scrip* 
tores Cfrceci, Parijs, 1530, 
in fol. 

4 RÜEIXE (JOZEF RENATÜS), 
een bekwaam boekhouder, in 
1742 te Lyongeboren, werd 
in 1801 in het atheneum van 
koophandel aangenomen, en 
vormde een aantal kweeke-
lingen, welke in die kunst 
uitmuntten. Hij overleed in 
1803. Er bestaan van hem de 
volgende werken: 1 ,o Traite 
etc, {Verhandeling over de 
uitspraken door scheid-reg-
ters in Frankrijk), 1769, 
in 8.YO 1792; — 2-.o tfou> 
veiles etc* {Nieuwe leerwij* 
een om den wisselhandel van 
Frankrijk met alle plaatsen 
ie bewerkstelligen)\, 1777 , 
in 8.vo; — 3.o l>Jrt•etc. 
{De kunst van het ïtali' 
aansch boekhouden), 1799, 
in 4. t0 

ROEÜS (FRANCISCUS) , een 
geneesheer, teüijssel gebo
ren , in 1585 overleden, is 
bekend door eene verhande
ling getiteld : De gemmis , 
iis prcesertim quarum \D. 
JOANNES in Apocalypsimé-
minit, etc, Parijs, 1547; 
men vindt dezelve ook met 
de verhandeling: JDe occul-
Us naturce miraculus van 
IIEMNIÜS. Men ontwaart uit 
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dit werk'dat hij eene bijzon» 
dere studie van de natuurlijke 
geschiedenis had gemaakt, en 
dat hij in de schoone letteren 
ervaren was. 

RüF of RÜFUS {heilige), 
van Romeinschen oorsprong, 
bloeide inde derde eeuw, en 
was de eerste bisschop van 
Avignon. De bijzonderheden 
zijns levens zijn weinig be
kend ; maar hét algeriieene 
denkbeeld zijner̂  deugden is 
onder de christenen bewaard 
gebleven. Hij wordt in het 
martelaars-boek van BEDA , 
ADON, USÜARD , en het ro-
meinsch op den 12 Novem
ber genoemd. Men bewaart 
zijne overblijfsels in de hoofd
kerk van Avignoné Eene be
roemde congregatie van .re
guliere kanoniken heeft zijnen 
naam gedragen; maar daar 
dezelve in deze laatste jaren , 
niet meer het toereikende 
aantal personen had om het 
kloosterleven te handhaven, 
werd zij vernietigd. 

RÜFFI (ANÏONIÜS DE) , raads
heer in het landvoogdijschap 
van Marseille, waar hij in 
1607 geboren werd, kweet 
zich met eene onomkoopbare 
regtschapenheid van aijne be
diening. Zoowel zijne deug
den , als zijne geleerdheid, 
verwierven hem in 1654 de 
waardigheid van staatsraad. 
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Hij overleed in 1689, in den 
ouderdom van 82 jaren. Er 
beslaat van hem: 1.° eene 
Misloire etc. (Geschiedenis 
van Marseille), 1642, 1 dl. 
in fol. Zijn zoon heeft er eene 
tweede herziene en vermeer
derde , en met opschriften , 
zegels en munten verrijkte 
uitgave, van ia het licht ge
geven , 1696, 2 dl.» in fol. 
—• 2,o F'ie etc, (Leven van 
JTASPER DE SEMIANE , be
kend onder den naam van 
ridder de la Coste), Aioo, 
1655, in 12,^°; — 3.o Eis* 
toire etc, zeldzame (Geschie-
denis van de generaals der 
galeijen); — 4.° Misloire 
etc. (Geschiedenis der gra
ven vari Provence) in fol. 
1655: een even zoo naauw-
keurig als geleerd werk; -—• 
5.° Misloire etc. (Geschie
denis van den heiligen Zo-
DE WIJK , bisschop van Tou-
louse), De slijl zijner wer
ken is dor en zenuwloos. 

*RÜFFIN (PETRUS JOANNES 
MARIA) , een Fransche diplo
maat, in 1742 te Salonica 
of Thessalonicot geboren, 
waar zijn vaderden post van 
eersten tolk der Fransche natie 
jöitoefende, kwam vroegtijdig 
4e Pwys waar hij. onder 
PEIIS DE LA CRÖIX , CAR-
i)OM?, liEGRAND , enz. de 
;Oostersche talen beoefende. 
In 1758, door den heer 
DB MASSÏAC , minister der ma,? 

rine, naar Konslantinopel 
gezonden , won hij er weldra 
de achting van den graaf DE 
VB;RGEMES , destijds afgezant, 
die hem nadrukkelijk aan het 
ministerie aanbeval. RÜFFIN 
werd in het gevolg van. den 
vrijheer ToiX, belast met 
eene zending naar den Khavt 
vanCriméay CRYM-GÜERAÏ , 
in hoedanigheid van tolk ge* 
plaatst. Deze Tartaarsche 
vorst in 1770 overleden zijnde, 
liet Toxx het bestuur der 
zaken aan zijnen tolk over, 
die den nieuwe Khan in zij* 
ne krijgsondernemingen te
gen Rusland volgde. RDFFIN 
krijgsgevangen -gemaakt zijn
de, werd gedurende eenigen 
tijd in de citadel van St. 
Petersburg opgesloten. Na 
izijne loslating met den titel 
van tolk des konings bij de 
porte naar Konstantinopel 
teruggezonden , werd hij ver? 
volgens in 1774 naar Parijs 
beroepen om er den posLvan 
verklarend secretaris des ko
nings voor de Oostersche talen 
te bekleeden, en tot in 1779, 
werd hij met de geheele brief
wisseling met Turkije, de 
regentschappen van Barba-
rij'è en de Indische mogend
heden belast. De leerstoel 
voor het Turksch en Per
zisch , .die hem in: 1784 aan 
het koninklijk collegie werd 
verleend, en. brieven van 
adeldom, die hem in 1787 
gegeven werden, waren de 
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belooning zijner gew.igtige, 
diensten, In 1788, werd 
RDFFIN heiast om met de af
gezanten van TIPPO-SAÏB te 
onderhandelen. In 1794 keer
de hij als eerste gezantschap-
secretaris en eerste geheim-
tolk naar KonstqntinQpel 
terug. In het jaar, 6 , had 
hij den titel van zaakgelas
tigde. Nadat Egypte door de 
Fransche legers overweldigd 
was, werd hij op bevel van 
den divan in de Zeven torens 
opgesloten , en verkreeg eerst 
in 1801 zijne vrijheid weder. 
Alhoewel hij tot in 1804 
zonder openbaar karakter 
bleef, bewees hij aan zijne 
ïandgenooten groote diensten, 
waartoe hij door zijn aanzien 
geraakte om hen te bescher
men ; hij was zelfs nuttig aan 
den kolonel SEBASIIANI en aan 
den generaal BRÜNE in de 
onderhandelingen die de her
stelling van de goede ver
standhouding tusschen de 
Porie en Frankrijk tenge
volge hadden. RÜFFIN werd 
in 1804 totgezan^schaps-raad 
en in 1805 tot eersten legatie
secretaris benoemd: hij droeg 
bij om van RBis-EFFfiNDi te 
verkrijgen dat de titels van 
Pqdischah en van Imperator 
door den Turksqhen staatsraad 
ten aanzien van BONAPARTE 
gebruikt werden ; hij verde
digde in alle omstandigheden 
met veel % ver de belangen 
van Frankrijk, RüPW had 

niet opgehouden onder de 
verschillende ministers door, 
het keizerlijk bestuur naar 
Konstantinopel gezonden, 
aan het gezantschap van 
Frankrijk verbonden te zijn. 
Hij was als zaakgelastigde 
tijdens de afwezigheid van 
den afgezant, toen BONA
PARTE van het eiland Elba 
terug kwam; hij deed de 
driekleurige vlag op het ge-
zantschaps-hötel uitsteken. 
Men wreef hem zulks als 
eene misdaad aan, en deze 
daad was oorzaak zijner on
genade die tot in 1818 voort? 
duurde, op welk tijdstip hem 
zijne oude titels werden te
rug gegeven. Gedurende den 
tijd dat hij van het behee? 
Tan zaken , verwijderd was, 
was hij te Konstantinopel 
gebleven. , Hij overleed in 
1824 in die stad, na eene 
66 jarige diploma tische dienst. 
Om een volledig denkbeeld 
Van zijne werken te hebben, 
moet men alle zaken nagaan 
die Frankrijk gedurende 
meer dan eene halve eeuw 
met Turkije te behandelen 
h.ad. Men kent van hem slechts 
eene Vertaling in het Ara
bisch van een ^Adres der 
Conventie aan de Fransche 
natie van den J8 Kende-
miaire, jaar 8, Parijs f 
1795, in folio, van 24blad
zijden; men weet nogtans 
dat er van hem in het depot 
van het ministerie van buiten-
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landsche zaken verscheidene 
Verhandelingen over be
langrijke onderwerpen, be
staan. Den heer BIANCHI 
heeft een Geschiedkundig 
Verslag betrekkelijk den 
heer RÜFUIN in het licht ge
geven , Parijs , 1825 , in 
8 J ° , van drie en een half 
blad. 

* RÜFFINI (PAULUS) , een 
geneesheer en wiskundige, 
in 1765 te Falentano in 
het hertogdom Gastro gebo
ren , waar zijn vader het 
beroep van geneesheer uitoe
fende , wijdde zich mede 
aan de geneeskunde toe, en 
volbragt te Modena zijne 
studiën , waar hij de doctorale 
waardigheid ontving. De be
oefening der geneeskunde be
lette hem niet om zich op 
de wiskundige wetenschappen 
toeteleggen, waaraan hij voor» 
namelijk zijne beroemdheid te 
danken heeft. Toen zijn mees
ter , CASSIANI , door den ou
derdom verzwakt, de noodza
kelijkheid gevoeldB vaneenen 
plaatsvervanger, was het op 
hem dat dé keus viel, en 
men gaf hem den leerstoel 
der ontleding en die van de 
grondbeginselen der wiskun
de. In 1797, tijdens den inval 
der Franschen in Italië, 
weigerde hij om een gedeelte 
Van den raad der Juniori, 
van het wetgevend ligchaam 
uiUemaken ; hg weigerde 

evenzeer den burgëreed af-» 
teleggen , die met zijne denk
beelden en zijne godvruchtige 
gevoelens strijdig was, en 
verloor om die reden zijne 
posten bij het onderwijs, die 
hij eerst in 1799, bij de te
rugkomst der Oostenrijkers, 
weder aanvaardde. Hij be
hield dezelve bij hun vertrek 
en in 1806 werd hij hoog
leeraar der wiskunde óp de 
militaire school toegepast. 
Toen de hertog van Modena 
weder in het bezit zijner 
staten trad,, benoemde hij 
hem tot rector der univer
siteit , waar hij te gelijke* 
tijd de leerstoelen der cliniek'i "* 
der praktische geneeskunde, 
en der toegepaste wiskunde» 
bekleedde. Geneesheer van 
het hof en; voorzitter van het 
Italiaansche genootschap van 
wetenschappen zijnde, werd 
hij daarenboven honorair lid 
van bijna alle geleerde en let
terkundige ; akademiën van 
Italië en andere gewesten van 
JSuropa. De Zweethoorts, 
die zich in Italië , en voor
namelijk te Modena had ver
spreid , stelde den ijver van 
RÜEFINI op de proef. Ter
wijl hij alle gevaren trotseer
de , scheen hij zich te ver
menigvuldigen om de zieken 
ter hulp te snellen ; zelf van 
déze verschrikkelijke ziekte 
aangetast, werd hij er slechts 
van genezen, om nog eeni-

S gen tijdeen kwijnend bestaan 



R ü F . 29 

voorüeslepen , en ' overleed 
den 10 Mei 1822, in den 
ouderdom van 57 jaren, in 
ware christelijke gevoelens.. 
Zijn stoffelijk overblijfsel werd 
in de kerk van ST.E MARIA 
de Pomposa bijgezet, waar 
men hem eene graftombe 
tusschen die van SIGONIO en 
MÜRATORI oprigtte. Er be
staat van hem (ia het Ita-
liaansch) { 1.«. Algemeene 
beschouwing der eveningen 
{equatiën) waarin men de 
onmogelijkheid bewijst van 
de algebraïsche oplossingen 
der algemeene equatiën bo-
ven den vierden graad, Bo-
iogna, 1798 , 2 dl.» in 8.vo 
— 2.° Over de oplossing 
der bepaalde algebraïsche 
equatiën , en boven den vier
den graad; deze verhande
ling behaalde den prijs door 
het instituut van Milane uit
geloofd ; — %P Aanmerking 
over de gelijkmaking van 
de kwadratuur des cirkels; 
— 4.° Over de onoplosbaar-

• heid der algebraïsche equa
tiën boven den vierden graad, 
in wederlegging van de door 
den graaf ABATI op het eerste 
werk des schrijvers gedane 
tegenwerpingen ; — 5»° Ver
handelingen over de bepa
ling der wortels in de ge
tal-vereveningen aller gra
den f Modena, 1804, in 4;*° 
door het instituut van Mi'. 
<ïane bekroond ; — 6.» Ant
woord op de door M4L-

FATTI voorgestelde twijfe-» 
lingen over de algebraïsche 
onoplosbaarheid der equati
ën boven den vierden graad ; 
— 7.° Aanmerkingen op de 
door MALFATTJ voorgestel
de wijze van oplossing der 
equatiën boven den vijfden 
graad; — 8.° Over de onstof
felijkheid der ziel, Modena, 
1806, in 8.vo In dit in alle op. 
zigten bondige werk, bewijst 
de schrijver op eene wiskuns-
tige wijze de onstoffelijkheid 
der ziel, en bestrijdt het 
bovennatuurkundig stelsel van 
DARWIN. Hij zond het aan 
de akademie der Catholij-
ke Godsdienst te Rome , en 
droeg het aan Pius VII op, 

. die den schrijver eenen gouden 
; gedenkpenning ten geschenke 
gaf. — 9.° Antwoord op 
de algemeene leerwijze door 
den heer WKONSEÏ voorge
steld, om de equatiën aller • 
graden op te lossen; — 10.o 
Verhandelingen over de be
smettelijke zweetkoorts; , 

11.° Beoordeelende aanmer
kingen 'over de wijsgeerige 
proeve der waarschijnlijk-' 
heden, door den heer LA 
PLACE, Modena, 1821, in 
8.vo Dit boek is in vier dee-
len gesplitst: in het eerste, 
onderzoekt de .schrijver de 
grondslagen die de heer ix 
PLACE voor de berekening der 
waarschijnlijkheden bepaalt, 
zoowel ten aanzien van de 
zedelijke en vrijwillige haa-
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delingen^ als ten opzigte van 
de natuur-verschijnselen, in 
het tweede, spreekt hij over 
de waarschijnlijkheids*wetten 
door den heer LA PLACE voor
gesteld met betrekking tot de 
oorzaken en de uitwerkselen ; 
in het derde deel, onder
zoekt hij zijn stelsel over den 
oorsprong der planeten en ko
meten ; en eindelijk in het 
vierde, wederlegthij de grond
beginselen over de waarschijn
lijkheden der getuigenissen. 
RÜFFINI vergeet niet om als 
in het voorbijgaan den heer 
h\ CROIX, schrijver der Ele
mentaire verhandeling van 
de berekening der waar
schijnlijkheden, niet minder 
strijdig met de Godsdienst dan 
die van den heer LA PLACE, 
te wederleggen. Een groot 
gedeelte der schriften van 
KÜFFINI over de wiskundige 
wetenschappen zijn in de Ge
denkschriften van het insti
tuut van Milane opgenomen. 
Hij heeft verscheidene onuit-
gegevene werken nagelaten , 
die zoowel als de andere 
verdienen in het licht gege
ven te worden. 

* RÜFFO (FABRICIÜS), kardi
naal, in Italië bijgenaamd dé 
Generaal^kardinaal, werd 
té Napels den 16 September 
1744 uit eene oude familie ge
boren, waarvan het hoofd den. 
titel van BARANELLO droeg. 
Als jongste tot den geestelij

ken staat bestemd , begaf hij 
zich naar Rome, behaag
de aan Pms VI, die hem 
tot zijnen algemeenen thesau
rier benoemde, en hield zich 
met den besten uitslag met 
verscheidene deelen van het 
beheer bezig. Den 21 Fe
bruari) 1784, kardinaal dia
ken van Si.'Maria in Cos-
medina geworden , keerde hij 
naar JSapels terug, en de 
koning gaf hem het bestuur 
over het kasteel Caserta. Hij 
legde zich aldaar eerst op de 
landbouwkunde toe; maar 
nadat het Fransche leger zich 
van de Pauselijke staten mees
ter gemaakt, en den koning 
van Napels genoodzaakt had 
om zich naar Sicilië te be
geven, volgde hem de kardi
naal derwaarts. Hij had zich 
tegen den oorlog verzet en de 
onheilen van het Napolitaan* 
sche leger hadden zijne vrees 
geregtvaardigd. ACTON , toen
maals eerste minister, vree-
zende dat hij zich in den 
geest der koningin en des 
Iconings mogt indringen, zocht 
hem te verwijderen en stelde 
bem als geschikt voor om 
eenen opstand in Calabri'è te 
bewerkstelligen , die reeds se
dert eenigen tijd door de 
konings-geieinde partij was 
voorbereid, ten einde de 
Franschen te noodzaken om 
het koningrijk Napels te ont
ruimen. De kardinaal liet 
zich door den intrigant Ac-
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ïON niet verschalken, maar 
met geestkracht en eene oor
logzuchtige inborst bezield, 
durfde hij zich met deze 
gevaarlijke zending belasten, 
in de hoop van den koning 
zijnen meester.op den troon 
zijner vooronders te herstel
len* Tm volmagten voorzien, 
vertrok hij met een geleide 
van vijf manschappen, wel
dra had hij er honderd ; ein
delijk, gelukte het hem om 
een leger van 25,000 onver
schrokken mannen te vor-~ 
men, waarmede hij zich eerst 
ïiaar jfflonieleone begaf, waar
in zich de republikeinen van 
de omliggende gewesten ge
nesteld hadden. Deze stad 
werd met kloekheid aange
vallen en met moed verde
digd ; niettemin was zij ge
noodzaakt zich op genade 
overtegeven en werd aan de 
plundering ter prooi. Dit 
voorbeeld van gestrengheid 
vervulde het geheele land met 
schrik, en de kardinaal trok 
van de eene overwinning tot 
de andere tot voor de poor
ten van Napels, waar hij met 
behulp der Russen binnen 
drong, nadat hij de grootste, 
gevaren had doorgestaan, en 
sloot met de Napolitaansche 
junta eene capitulatie, volgens 
welke de patriotten moesten 
ingescheept en naar Mar-
seille gevoerd worden j hij 
schreef naar het hof om het-
aelve tot gematigde gevoelens | 

aantesporen jegens vijanden 
die niet meer te vreezen wa
ren ; maar men beschuldigde 
hem dat hij te veel toege
vendheid voor de republikei
nen , en zelfs te weinig Ijver 
aan den dag gelegd had om. 
het gezag der kroon te her* 
stellen, Be voorwaarden der 
capitulatie werden door de 
met den generaal NELSON ont-
scheepte Engelschen, niét na
gekomen , en er sneefde een 
aantal personen , als slagtof
fer» van staatkundige wraak 
en vijandschappen. De kar
dinaal wilde zich te vergeefs 
tegen die handelwijzen vér
zetten i hij verviel in onge
nade, en FEBDINAND gaf hem 
eenen opvolger. Intusschen 
kwam deze vorst weldra van 
zijne dwaling terug, en be» 
noemde RÜFJFO tot gevolmag-
tigd minister aan het hof van 
Home. Na de wegvoering van 
den heiligen Vader, deed 
BONAPARTE hem naar Parijs 
komen , gaf hem het krui§ 
van eer, en scheen hem van 
de overige kardinalen te on
derscheiden. Daar hij zich 
niet gehoorzaam genoeg toon-
deaan den wil van den des
poot j werd hij naar Ba-
gneuss, bij Sceaux verban» 
nen; hij woonde nogtans het 
huwelijk des keizers bij , en 
werd niet betrokken in de 
nieuwe gestrengheden, waar
mede de kardinalen getroffen • 
werden» Tijdens de restaa» 
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ratie van 1814, keerde hij 
naar Home terug,. en Pius 
VII ontving hem met wel
willendheid; hij keerde ver
volgens naar Napels terug, 
waar hij door den koning, die 
hem zijne kroon te danken 
had, slecht werd ontvangen. 
De kardinaal RDFFO trad we
der in zijne bezittingen, legde 
zich op plantsoenen en an
dere landbouwkundige verrig-
tingen toe, en kwam eerst, 
in 1821 in den raad, na de 
herstelling der onafhankelijke 
magt te Napels t Hij is den 
13 December 1827 in die 
stad overleden , den roem van 
een' bekwaam man, vol 
geestkracht nalatende. Hij 
was zeer geleerd, en zijn 
onderhoud was aangenaam 
en geestrijk. Hij was altijd 
slechts kardinaal-diaken, en 
hij ontving nooit de orde van 
het priesterschap. Men heeft 
hem in zijne verovering van 
het koningrijk Napels, wree-
de strafoefeningen te laste 
gelegd; maar men moet 
dezelve veeleer toeschrijven 
aan de bende van roovers 
die hij verpligt was in zijn 
leger optenemen ; wat daar
van ten bewijze verstrekt, is 
dat hij zich sedert dien tijd 
altijd door de gematigdheid 
zijner denkbeelden heeft on
derscheiden. Er bestaan van 
hem verscheidene werken in 
hetltaliaansch over dekrijgs-
bewegingen der troepen, en 

de uitrustingen der cavale
rie , over de fonteinen, ka
nalen , en over de geaard-
heden der verschillende soor
ten van duiven» 

ROFINÜS , staatsdienaar der 
keizers THEODOSIÜS en ARCA-
DIÜS, te Hlusa, hoofdstad van 
dat gedeelte van Aquitaniè 
dat men toenmaals Novem-
populanie en thans in Ar
magnac (Gascogne), noem
de, omtrent het midden der 
4.e eeuw van geringe ouders 
geboren ; ontving van de na
tuur eenen listigen, buigza-
men en beschaafden geest, 
geschikt om zich door de 
vorsten te doen beminnen. 
Hij begaf zich naar Kon-
stantinopelf aan het hofvao 
THEODOSIÜS, en hij behaagde 
hem. Hij wist dezen eersten 
grondslag van fortuin zoowei 
in acht te nemen dat hij in 
korten tijd tot aanzienlijke 
ambten geraakte. De keizer 
gaf hem den post van groot
meester van zijn paleis, nam 
hem op in zijnen raad , 
vereerde hem met zijne 
vriendschap en zijn vertroa-
wen , en verhief hem eindelijk 
tot consul met zijnen eigen 
zoon ARCADIUS , aan wiens 
vriendschap RÜFWUS zijne 
fortuin te daqken had. Deze 
doorsiepen hoveling hand
haafde zich op dezelfde wijze 
als hij zich bevorderd had j 
veeleer door zijne list dan 
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door zijne deugd. Het was 
genoeg, eene buitengewone 
verdienste te bezitten om zijn 
vijand te zijn. Hij verrijkte 
zich met den buit dergenen 
die hij door zijne lasteringen 
onderdrukt had, en deedzich 
in 394 met eene groote 
pracht doopen. Naden dood 
van THEODOSIÜS, besloot deze 
heèrschzuchtige minister, die 
den invloed van STIMCON, den 
zijnen overtreffende, benijdde, 
om zich op den troon te ver
heffen. Hij riep de Gothen 
en andere barbaren in het 
rijk , ten einde hij er zich , 
gedurende die verwoesting, 
van meester maken of het
zelve met hen deelen kon; 
maar hij werd voor zijne 
trouweloosheid gestraft. Het 
leger, aangevoerd door een' 
Golhisch kapitein, GAYNAS ge
naamd, welken STILICON bad 
omgekocht, doodde ROFINÜS 
in 397. Zijn hoofd werd aan 
de punt eener lans gedragen, 
om hetzelve aan de vergui
zingvan het jegens dien laag-
hartigen, gierigen en moed-
willigen minister', verbitterde 
volk bloot te stellen. Nadat 
een soldaat een zijner handen 
had afgesneden en zag dat de 
pezen die de gewrichten der 
vingers doen bewegen, er 
aan hangende waren , kwam 
hij op het denkbeeld om in 
«aam van RcFMüS te gaan be
delen, terwijl hij die bloedige 
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hand opende en. sloot, naar
mate men hem iets gaf. De 
dichter CJUUMANÜS onder
scheidde zich tegen dien on-
gelukkigen staatsdienaar door 
een smadelijk verwijt, vol bij
tende trekken ; maar als een 
goede staatkundige, wachtte 
hij tot. dat hij het slagtoffer 
zijner trouweloosheid en mui
terij was geworden. Men kan 
de brieven van SYMMACHDS 
en van den H. AMBROSIÜS , 
SÜIDAS , het 5.e boek van 
ZOZIMÜS, het 15.e boek van 
NICÉPHOROS , enz. over Ho-
PINDS raadplegen, 

ROFINUS (TYRANWÜS); pries
ter van Jquüèci, in het mid
den der 14.e eeuw, te Üon-
co7"diai eene kleine stad van 
Italië, geboren. Hij oefende 
zijnen geest door de studie 
der schoone letterenen voor
al door die der welsprekend
heid. Het verlangen om zich 
bekwaam te maken deed hem 
te Jtquilèa komen, eene toen
maals beroemde stad , welke 
men algemeen het tweede 
Rome noemde. Na zich in 
de menschelijke wetenschap
pen bekwaam te hebben ge
maakt , dacht hij aan de mid
delen om de wetenschap der 
Heiligen te verkrijgen, en 
begaf zich in1 die stad in een 
klooster. De H, HIERONYMCS, 
van Rome terugkeerende, trok 

I door Jquilêa, fen kwam in 
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naauwe vriendschap met RÜ-
FJNÜS ; maar hij zeide hem 
vaarwel om de gewesten van 
Frankrijk en Duiischland 
te doorkruisen , van waar hij 
zich naar het Oosten begaf. 
RUFINUS , troosteloos over dè 
verwijderingvan zijnen vriend, 
besloot jéquUèa te verlaten 
om hem té gaan opzoeken. 
Hij ging scheep naar Egypte 
en bezocht de kluizenaars die 
er de woestijnen bewoonden. 
Daar hij had hooren spreken 
van de deugd en de liefda
digheid van de heilige ME-
IANIE, de oude, had hij den 
troost haar te Alexandrie' te 
zien, werwaarts hij zich be
gaf om den beroemden Di^ 
DYBlüs te hooren. De gods
vrucht die MELANIE in Rtr-
FINÜS opmerkte, spoorde haar 
aap om hem haar vertrou
wen te schenken, die hij ge
durende den geheelen tijd 
dat hij in het Oosten ver
bleef, namelijk omtrent der
tig jaren , genoot. De Aria-
nen , die onder de regering 
van VALENTIUS heerschten, 
deden RÜFJNÜS eene wreede 
vervolging lijden. Hij werd 
in eenè gevangenis opgeslo
ten , met ketenen beladen , 
door den honger en dorst ge
folterd , en naar de onbe-
woonbaarste plaatsen van Pa
lestina verbannen. MELANIÈ , 
die hare rijkdommen gebruik
te om de geloofsbelijders .die 
of in gevangenis of verban

nen waren, te ondersteunen, 
kocht RÜFINÜS met verschei
dene anderen vrij en begaf 
zich met hem naar Palesti
na. Daar de H. HIERONTMCS 
meende dat RÜFINÜS zich on
middellijk naar Jeruzalem 
zoude begeven, schreef hij 
aan een' zijner vrienden die 
er woonde, om hem geluk te 
wenschen, met het voorregt 
dat hij zou genieten, een' man 
van zoo groole verdiensten 
te bezitten.* » In RÜFINÜS, 
schreef hij hem, zult gij de 
kenmerken der heiligheid zisn 
schitteren , terwijl ik slechts 
stof ben. Het is mij genoeg 
met mijne zwakke oogenden 
glans zijner deugden te kun
nen verduren. Daarenboven 
heeft hij zich nog in den 
smeltkroes der vervolging ge
louterd , en is thans witter 
dan sneeuw, terwijl ik met al
lerlei zonden bezoedeld ben.'* 
Nadat RÜFINÜS in Palestina 
was aangekomen , besteedde 
hij zijn vermogen aan' het 
bouwen eens kloosters op den 
Olijfberg, alwaar hij in kor" 
ten tijd, een aantal kluize
naars bijeen verzamelde. Hij 
spoorde dezelve aan tot de 
deugd door zijne vermanin
gen ; en behalve dezen ar
beid, werd hij nog dikwijls 
door de eerste herders ge
roepen, om de volken te 
onderwijzen; Want hij was 
door JOANNES , bisschop van 
Jeruzalem, in,,388 tot he* 
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Priesterschap verheven. Hij 
bekeerde een aantal zon» 
daars, vereenigde meer dan 
400 kluizenaars, die deel 
hadden genomen aan de scheu
ring van Antiochi'è, met de 
Kerk, en bewoog verscheiden 
Macedoniers en Arianen-Jiun* 
ne dwalingen te verzaken. 
Daar zijn verblijf in Egypte, 
hem in de gelegenheid had 
gesteld , om het Grieksch te 
leeren , vertolkte hij uit die 
taal, in he't Latijn verschei
dene werken. Zijne verkleefd
heid aan de partij van Om-
GERES , bragt hem met den 
H. HIERONYMÜS in oneenig-
heid , die niet alleen de lof
spraken, welke hij hem had 
toegezwaaid herriep, maar 
hem met verwijtingen over
laadde. Hunne verdeeldhe
den waren eene groote er
gernis voor de zwakken. TflE-
OPHUCS", hun beider vriend, 
verzoende hen weder ; maar 
deze verzoening, was niet 
van langen duur. Nadat Rü-
FINÜS te Rome eene verta
ling der Grondbeginselen van 
ORIGENES in het Jicht had 
gegeven , werd hij voor Paus 
ANASTASIÜS geroepen ; maar 
hij voerde eenige voorwend» 
sels aan, om van deze op
koming ontslagen te zijn, en 
stelde zich te vreden met 
in het jaar 400 aan ANA* 
STASIUS zijn verdedigschrift 
te zenden, waarin hij zich 

j op eene regtzinnige wijze, 
over de aan ORIGENES te last 
gelegde dwalingen verklaèr-
de. De heilige HIEROTOIUS 
schreef tegen de vertaling 
der Gr on dbeginselen, en fi Ü-
FINÜS vervaardigde eene wel» 
sprekende verdedigrede, in 
welke hij verklaarde, dat hij 
enkel beweerd had , eenvou
dig vertaler van ORIGENES 
te zijn, zonder voor zijne 
dwalingen te willen instaan. 
De heüige CHROMACIOS van 
Aquilea en de heilio-e Aü-
GDSTIHÜS schreven aan den 
H. HiERourMos, om hem 
tot den vrede te vermanen, 
dien het onbescheiden gedrag: 
van RUFINÜS gestoord had, 
daar hij 'den schijn had aan
genomen van de dwalingen 
te begunstigen. De meeste 
der kerkelijke geschiedschrij
vers zeggen dat RoFWiüS door 
Paus ANASTASIUS geëxcommu
niceerd is j maar dom CEU-
IIER , dom CoNST-ANT'en FoN-
ÏANINI schijnen het tegendeel 
te hebben bewezen. Het is 
waar dat er gewag wordt ge
maakt van de excommunica
tie van RÜFINDS' in eenige 
uitgaven des briefs van Paus 
ANASf ASIDS aan JOANNES, Bis
schop van Jeruzalem, maar 
het is klaarblijkelijk dat zulks 
eene vervafscbirig is ; deze 
zinsnede Wedefspreeit het 
overige des briefs, waarin 
ANASTASÏOS verklaart, dat hij 

3 2 
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aan God de beoordeeling van 
de bedoeling des vertalers 
overlaat. In 407 keerde Bu
rin os naar Rome terug; maar 
toen die stad , in het vol
gende jaar , door .ALA'RICH 
bedreigd (werd , stak hij naar 
Sicilië over, alwaar hij in 
het laatst van 410 overleed. 
Er bestaat van hem: 1.° eene 
hertaling der FF erken van 
den geschiedschrijver JOSE-
I>HÜS. — 2.° die van ver
scheiden geschriften vam ÖRI-
GEHES. — 3.° eene Latijn-
sche F"ertaling' van tien Be
devoeringen van den heiligen 
GKEGORIDS van Ma%ianze s 

en van acht van den H. BA-
sinos. Bij de vergelijking zij
ner vertaling met den Griek-
schen tekst, ontwaart men 
hoe vrij hij' in zijne overzet
tingen was. — 4.° De hei
lige CHROMACIUS van Jquilea 
had hem aangespoord tot de 
vertaling der Kerkelijke Ge
schiedenis van EUSEBIUS , 
Utrecht, 1474, in fol. uit-
gave princeps, Rome 1746 
in fol. Deze arbeid werd 
iq minder dan twee jaren 
ten einde gebragt. Hij bragt 
verscheidene bijvoegselen in 
het werk van EÜSERIÜS, en 
zette hetzelve voort van het 
20„e jaar van KoNSTANTUN, 
tot aan den dood van den 
grooten THEODOSIUS. Er ko
men verscheiden plaatsen in 
voor, die met niet veel 
zorg schijnen geschreven te 

zijn , en daadzaken , die Bu« 
FINBS enkel op volksgeruchten 
schijnt verhaald te hebben: 
andere, zeer gewigtige heeft 
hij overgeslagen ; maar men 
moet hem dank weten, van 
de eerste te zijn geweest, 
die eene aaneengeschakelde 
geschiedenis heeft zamenge-
steld van een tijdvak, waarin 
zoovele belangrijke zaken wa
ren voorgevallen. — 5.° een 
Geschrift ter verdediging van 
©RIGENES. — 6.o Twee F"er* 
dedig schriften tegen den 
E, MJERONTMUS, —- 7.° 
Commentariën op de Zege
ningen van JACOB, op ÖZE-
AS , JOEL en JMOS, — 8.° 
verscheiden, Levensbeschrij
vingen der vaders van de 
woestijn ; dezelve maken het 
tweede en derde 'boek uit 
derzelfde Levensbeschrijvin
gen, door BOSWEIDE in het 
licht gegeven. — 9.° Eene 
Uitlegging van het Symbo-
lum: dit is van-.al de wer
ken door BDFIMÜS geleverd, 
datgene wat hem het meest 
tot eer heeft verstrekt, en 
wat der Kerk het nuttigste 
is geweest. Zijne werken zijn 
door LAURENTIÜS DE IA BAR
RE , in 1580 , te Parijs, in 
fol. gedrukt. Dom CEILIIER, 

-de kardinaal NORIS, IONTA-
NINI, in zï]mLetterkundige 
Geschiedenis van Jquilea , 
en CATE , hebben BOMBUS , 
op eene zeer belangwekkende 
wijze afgeschilderd. *— Men 
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moet hem niet verwarren met 
KOFINOS, die in 399 uit Pa
lestina te Rome gekomen 
zijnde, zijne dwalingen be
trekkelijk de genade aan PE-
IAGIOS en aan COEIESTIÜS 
icboezemde. Deze ROFINUS, 
in Syrië geboren overleefde 
RÜFISÜS van Jquilèa, Men 
vindt zijne Geloofsbelijde-
nis, in de verhandelingen van 
pater GARNÏER over MARIÜS 
MERCAÏOR. Hij was een leer
ling van THEODORÜS van Mop* 
'suesle geweest, die als de 
-eerste vader van het pela» 
gianismus wordt beschouwd, 

RDFUS van Efeae, volgens 
TZETZÈS, lijfarts van CLEO«. 
PATRA , of, volgens SÜIDAS , 
eep tijdgenoot ïanÏRAJANDS, 
maakte zich zeer beroemd 
door zijne talenten. Van het 
groot getal zijner schriften, 
door SÜIDAS aangehaald, zijn 
enkel tot ons gekomen eene 
kleine Verhandeling over de 
Grieksche namen van de dee-
len des ligchaams, Venetië, 
1552, in 4 . t 0 ; eene andere 
over de nier- en blaas&iek* 

i-ten, Parijs, 1554, in 8J°; 
en Fragmenten over de zuive
rende geneesmiddelen. Wn> 
LESI RIKCH heeft dezelve, met 
aanteekeningen verrijkt, ge
zamenlijk in het licht gege
ven, Zonden, 1726, in 4. to 

* RüGMDAS {GEORGE PflI-
G 

IIPPÜS), een beroemde schil
der en graveur, te Jugsburg 
in 1666 geboren, wordt als 
een der bekwaamste veldslag-
schilders beschouwd, die löt 
op onzen tijd bestaan hebben. 
De zucht voor zijne kunst deed 
hem alle gevaren trotseren ; 
en, gedurende het beleg zij
ner geboorteplaats, stond hij 
bij herhaling op het punt van 
het leven te verliezen, om 
de uitwerkselen van het ar~ 
tillerie en musket-vuur, de 
verwarring eener bestorming, 
en de gruwelen des bloed-
bads te gaan bezigtigen. Zijne 
schilderijen worden zeer op 
prijs gesteld, zoowel als zijne 
gravures, waarvan de meeste 
marschen, schermutselingen 
en bivouakken voorstellen, 
in welke men vele verschei
denheid en vuur aantreft. Hij 
overleed in 1742. 

RDGGERI (COSMDS), een 
Florentijnsche astrologist, be
gaf zich onder het bestuur 
?an MARIA DE MEDICIS naar 
Frankrijk, Zijne horosko-
pen en zijne kuiperijen ver
wierven hem de abdij ?an 
Saint-Mahé in Neder*Bre~ 
tagne, In 1574 beschuldigd 
van tegen het leven van ko
ning KAREÏ. IX te hebben 
zamengezworen, werd hij tot 
de galeijen veroordeeld waar
uit de koningin hem kort 
daarna bevrijdde, In 1604 

3. 
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begon hij Jlmanakken in het 
licht te geven, eenesoort van 
werk, die zich op eene bui
tengewone wijze in Frank-
rijk vermenigvuldigd heeft. 
Deze sterrekijker overleed in 
1615. Zijn lijk werd naar 
de vilplaats gesleept, wijl hij 
de goddeloosheid had gehad 
te verklaren, dat hij als een 
godverzaker stierf. In 1615 
gaf men in het licht de Ver~ 
schrikkelijke geschiedenis 
van twee dooi' den duivel 
gewurgde topvenaars. RUG» 
(BEBi was de eene, en een 
zekere CAESAR de andere, 

* RÜHI, (PHILIJPPÜS JACO-
JJDS), een lid der conventie, 
in het departement van den 
Neder~Rijn geboren , beoe
fende de godgeleerdheid te 
Straatsburg, en bekleedde 
den post van rector te Bark-
heim. Na de gelegenheid te 
hebben gehad van eenen nut
tigen arbeid voor den rege» 
renden graaf van Leiningen 
JDachsburg te hebben ver» 
rigt, werd hij hofraad, met. 
het beheer zijner financiën 
belast i en aan het hoofd zij
ner kanselarij geplaatst; rhaar 
hij kon door deze gunstbe,? 
wijzen op een zoo klein too-

neel niet terug gehouden wor
den» Toen de ÏYansche om
wenteling losbarstte, kwam 
hij in Frankrijk, omhelsde 
met vuur de zaak derzelve, 
en werd in 1790 admini
strateur van zijn departe
ment, flij werd vervolgens 
afgevaardigde bij de wetge
vende vergadering, daarna bij 
de conventie, en schaarde 
zich in deze beide vergade-, 
ringen, onder de meest op
gewondene Jacobijnen. Tij
dens het proces van LoDE-
WIJE XVI in zendiDg zijnde, 
stemde hij niet in hetzelve. 
Hij werd bij herhaling in 
dergelijke betrekking gezon
den , en alom gedroeg hij 
zich op de meest revoluti-
onnaire wijze, terwijl hij air 
lerlei goddeloosheden bedreef. 
Te Reims, verbrijzelde hij 
de heilige ampoxile (*), en 
zond er de schaarden van 
naar de conventie, In Parijs 
teruggekeerd, stelde hij zich 
aan het hoofd van den op
stand van den 1 Prairial (20 
Mei 1795), werd in staat van 
arrest verklaard, en doorstak 
zich meteenen dolk teneinde* 
niet op het schavot te sneven.. 

* RÜHNEKEN (DAVID) ,, in 

- ( \-®!& fitochje, levat lende de olie, waarmede, de Jtoningen van 
jhratiKnjk by hunne homst tot den troon gezalfd wetden, en dat, 
volgens HINCWAR, ly den doop van Ciovisof CuoDovms, van 
dm Hemel sou gezonden zjjn» Zie FtEVRt, Hist. eccl. Tomé XI , 
i m . ö l , § 2 5 , V e r t a l e r . 
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het Latijn RUHNKENIUS, een 
beroemde Duitsche letterkun
dige en criticus, den 2 Ja-
nuarij 1723, te Siolpe , in 
Pruisisch-Pommeren, gebo
ren , bezocht eerst de uni
versiteit van PFittenberg, .al
waar hij de regtsgeleerdheid, 
de geschiedenis, de welspre
kendheid en de oudheden 
beoefende; daarna die van 
Leijden , alwaar hij , onder 
den beroemden TIBEEÏOS. HEM-
SXERHÜIS, een'der beste phi-
lologen, die sedert het her
leven, der letteren zijn opge
staan , zich in de Grieksche 
taal bekwaamde. Deze hoog
leeraar, wiens vriend hij werd, 
liet hem later tot zijnen me
dehelper,op den leerstoel voor 
het Grieksch benoemen, RUH-
NEKEN, die vertrokken was, 
om de voornaamste bibliothe
ken yan Europa te gaan be
zoeken, en de handschriften 
derzelve natezien en te col-
laüonneren, haastte zich om 
den weg naar fflolland weder 
in te. slaan, en opende zijnen 
leergang in 1757, hij zette 
denzelven gedurende vier ja
ren met veel roem voort, en 
na den dood van OÜDENDORP, 
die in 1761 voorviel, werd 
hij in zijne plaats tot hoog
leeraar in de welsprekend
heid en geschiedkunde be
noemd, Toen in hetzelfde jaar 
de curatoren der hoogeschool 
Yan Göttpgen, er bij hem 

C 4 

op aandrongen, den leerstoel 
te aanvaarden, dien GESSNER 
had vacant gelaten, wees hij 
denzelven uit zedigheid van 
de hand , terwijl hij ÜETNE 
aanbeval, die denzelren wer
kelijk verkreeg, (Zie HEYUE. 
— C. G. — ) . In 1774 tot 
bibliothekaris der universiteit 
benoemd, vereenigde hij op 
zijpe kosten eene volledige 
verzameling vattcjassieke ea 
oudheidkundige schrijvers, en 
een. aantal kostbare hand
schriften, in welke men>$e 
afschriften hoopte te vinden, 
der verschillende in den laat-
stejn brand van §aint~Ger-
main^deSfPrés, te Parijs 
verteerde werken, RUINE&EN 
overleed te Leijden, in 1798, 
na gedurende 41 jaren ver
schillende leerstoelen aan de
zelfde universiteit te hebben 
hekleed. Hij had zijne ge-
heele fortuin in den aankoop 
zijner rijke bibliotheek be
sleed; ook liet hij eene doch
ter en eene nicht, beide be
hoeftig en blind, na. De Ba-
taafsche republiek kwam haar 
te hulp, door het koopen dei-
bibliotheek van RUHNKENIUS , 
voor eene lijfrente ten haren 
voordeele. Het Leven van 
dezen geleerde is beschreven 
door den hoogleeraar Wux-
IENBACH , Leijden , 1799 , m 
8.vo; men vindt onder an
deren in hetzelve eennaauw-
keurig Verslag, van al de; 
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il door hem uitgegevene wer-
I' ten , en van de uitgaven , 
| welke hij er van geleverd 
i heeft. Onder de eerste noemt 
i men de volgende; 1.0 Epi-
\ stoloe criticcè in Homeri-

darum hymnos, ffesiodum, 
i Callimdckumet Apollonium 

Mhodium, waarvan de eer-
i| ste uitgave in 1749 , en de 

tweede in 1781 in hét licht 
' Verscheen,- dezelve werden 
I weinige jaren daarna her-
'i drukt j i — 2.o Tïmtèi so~ 
| phiètce- Lexicon voeum pïa-
i tonicarum , Zeyden , 1 7 5 4 , 
| in 8.vo; Lyon, 1789, met 
I nieuwe aanteekeningen ver

rijkt. De kanonik HENDRIE 
• GALLIS , een Engelschman , 

verschafte aan den schrijver 
een door JOANNES CAFFERO-

h TUIER vervaardigd afschrift van 
') dit handschrift, hetwelk tóen-
I maals aan de bibliotheek van 
II Saint - Germain - des - Prés 
j -behoorde. — 3,° De Grce-

ili cia arlium ac doctrinarum 
j inventrice, '1757; hij sprak 
I deze verhandeling ui t , bij 
) zijne inwijding als hoogleer» 
i aar aan de universiteit van 

JLeijden, den 16 Mei des'-
zelfdenjaars. Hij zwaait in 

I dezelve hulde toe aan zijnen 
]\ beroemden meester HEMSTER-
l| HUIS , wiens lofrede hij later 
l schreef.— 4,° Elogium Ti-
j berii JBemsterhusü, 1768 , 

in 8.vo Hij heeft ook ver-
i schëidene uitgaven van klas

sieke schry vers geleverd , te 

• K ü I . 

weten: — 5.° Rutüius Lu« 
pits , de figuris sëntenlia-
rum et eleolionis, gevolgd 
yan kleine verhandelingen 
door AQOILA ROMANOS , en 
JOLIÜS RÜFINIANUS over het
zelfde onderwerp , Lèijden , 
1768 , in 8.vo met verschil
lende stukken van RüHNE-
KEN. — 6.° Historica criti
ca oratorum Grcecörum, in 
£.T 0 ; -^ 7,ö[Aanteekeningen 
op CALLIMACBÜS , bij de uit
gave van ERNESTI gevoegd, 
1782, in 8.vo; — 8.° So-
meri hymnus in Cererem, 
1782, 'in 8.v<>; ~ 9.° De 
vitd et scriptis Longini, in 
8.vo; __ ïo.o Telleius Pa» 
terculus enz. — 11.° Het 
eerste deel der" werken van 
APULEDS, dat de elf boeken 
der ' Metamorphoses bevat, 
Leyden , 1788, in 4.*° Na
dat de Fransche omwente
ling geheel Europahad ge
schokt, leden er de letteren 
onder , en ROHNKENIÜS was 
niet in staat de Werken van 
APDLEÜS voorttezetten, waar
aan de geleerde OÜDENDORP» 
reeds eenen dertigjarigen ar
beid had te koste gelegd , en 
hij overleed zonder eenen 
uitgever te hebben gevonden j 
die zich met den druk wilde 
belasten, 

ROINART (dom DIEDERIK) , 
een geleerde Benediktijner, 
te Beims den 10 Junij 1675 
geboren , begaf zich zeer jong 
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in de congregatie van den 
H. MAURUS, en legde in 1675 
zijne geloften af. Hij legde 
zich met zoo veer ij ver op 
de beoefening der kerkva» 
ders en der kerkelijke ge
schiedschrijvers toe, dat pa
ter MABULLON, hem in 1682 
verkoos, als medehelper in 
zijnen arbeid. Dom RUINART 
was een waardige kweeke-
ling van zulk eenen meester. 
Hij bezat" hetzelfde karakter 
tan eenvoudigheid en zedig
heid , denzelfden geest van 
regülarileit, een bondig oor
deel, eene angstvallige naauw-
keurigheid, eene gezonde'cri-
tie'k èn'eenen zuiveren stijl. 
Van daar de: gunstige eigen
schappen j die zijne werken 
onderscheiden Van zoo vele 

, andere compilatiën. De voor
naamste zijn: \.° Actct fri* 
morum Marlyrum sincera 
et selecta, Parijs, 1689, 
in 4. t o , Amsterdam, 1713, 
in fol; Verona , 1731, in 
fol. Hij heeft dit werk ver
rijkt met geleerde aanmer
kingen , en met eene oordeel
kundige voorrede, en legt 
zich in hetzelve er voorna
melijk op toe , om DODWELL 
(zie dat art.) te wederleg
gen, die, in eene zijner ver
handelingen op den H. Cr-
PRIANÜS, had beweerd, dat 
er slechts weinige martelaars 
ii dé Kerk waren, terwijl 
hij daardoor het daadwerke

lijk bewijs wilde vernietigen 
dat die wolk van getuigen 
ten voordeele van het chris
tendom uitmaakt. Behalve 
het groote getal {geloofwaar
dige acten, die dom flui-
NARD tegen den Engelschen 
drogredenaar aanvoert, is een 
blik op de kerkelijke geschie
denis voldoende om hem te 
•beschamen. De heidensche 
en christelijke schrijvers der 
drie-eerste eeuwen, spreken 
slechts over de pogingen, 
welke de door het gezag der 
keizers ondersteunde afgode» 
rij in het werk stelde j om 
de Godsdienst van J . G. te 
vernietigen, en om dezelve in 
het bloed harer aanhangers 
te verdrinken. Indien onder 
TRAJANUS, een' vorst van 
eene vrij zachte inborst, AN» 
TÓNINüS , MARCUS AUEELirJS , 
de christenen , zonder onder
scheid ten dood werden ge-
bragt, is het ligt te denken, 
hoe zij onder de NERO'S , de 
DoMITIANUSSEN , de VALERI» 
ANUSSEN, de DlOCLETIANDS-
SEN, de MAXMIINESSEN , enz. 
behandeld werden. De stra
ten en openbare pleinen wa
ren somtijds geheel bezet, 
met bloedige schavotten, met 
slagtoffers en lijken bedekt. 
EOSEBIDS van Ccesarea ver* 
haalt, dat hij zelf van dertig, 
Veertig, ja, tot honderd chris
tenen te gelijkertijd heefl zien 
folteren; en deze wreede 

5 
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slagterijen duurden onafge
broken gedurende verschei
dene jaren voort, hij haalt 
eene stad in ^z iëaan , waar 
alles christen zijnde, men 
de executie bespoedigde,door 
de stad met al hare inwoners 
te doen verbranden ; hij deelt 
eenen brief mede van MAXI-
MINDS aan de overheden van 
Tyrusy in welke hij haar 
geluk wenscht, alle christe
nen uit hare muren en haar 
grondgebied, verdelgd te heb
ben. De edicten van Dio-
CLETUNÜS en zijne voorgan
gers zijn stukken, die men 
niet als ondergeschoven kan 
beschouwen. TACITUS, SÜE-
TONIUS , SENECA , JüVENALIS', 
hebben over de Christenen 
gesproken, die onder NERO 
leden. TACITÜS zegt dat het 
getal derzelve verbazend groot 
(rnultüudo ingens) was; dat 
aij de wreedste en uitgezocht-
ste folteringen moesten ver
duren (qucesilissimus tor- \ 
mentis) enz. Indien men bij 
de menigte der martelaren 
hunne hoedanigheden voegt; 
indien men overweegt, dat 
er onder hen geleerden , wijs-
geeren , overheden waren, 
in de het meest met het 
christendom strijdige voor-
oordeelen opgevoed; dat de 
eerste martelaren ooggetuigen 
der daadzaken waren, voor 
welke zij stierven, enz. zal 
men moeten bekennen, dat 
dit tafereel een bewijs aan

biedt , dat slechts- de Chris. ; 
tenen ten voordeele van hun | 
geloof kunnen inroepen. — i 
2.o Histoire etc, (Geschü> 
denis van de vervolging der 
Wandalen), in het Latijn 
zamengesteld, door VICIOR, 
bisschop van Fitte in Afri
ka , 1694, in 4.t° Dom 
RÜINAUT heeft deze uitgave 
verrijkt met een Latijnsch • 
geschiedkundig commentari-
um , met een aantal, even 
zoo geleerde als bondige aan» 
merkingen, en met eenige 
gedenkstukken , die tot deze 
geschiedenis betrekking heb
ben. — 3.° eene nieuwe 
Uitgave der Werken van 
den heiligen GRBGORIOS vaii 
Tours, met eene uitmunten
de Foorrede, 1699 , in fol» 

. « - 4.° Abrègè etc. {Kpri 
begrip van het Zeven van 
PR, MAMZLoy), 1709,in 
12.Ö»P; — 5.° eene breedvoe
rige Latijnsche Levensbe* 
schrijving van Paus VR' 
SJN us II, i n de Nagelv 
tene werken van MABIUON 
en dom RUINART gedrukt, 
en uitgegeven door dom ViN-
CENTIOS T H Ü I L U E R , 3 dl.n 

in 4.to; — 6.0 Eene Latijn* 
sche Verhandeling over het 
pallium, '—- ?.o jfter litte' 
rarium in Alsatiam, et I°f 

tharingiam, — 8.° een werk, 
tegen pater GERMON, om <J? 
opregtheid der diploma's van 
dom MABILION te bewijzen • 
en dat hij zeer ongepastden 



B U I . 43 

titel gaf van; Ecclesia pa* 
risïensis vindicata, en waar
in hij ongelijk schijnt te heb
ben gehad , zoo wel met be
trekking tot den vorm als 
tot déi hoofdinhoud: het is 
ten minste eene stellige waar
heid, dat onpartijdige scheids
mannen , de zaak aan zijnen 
tegenstrever hebben gewon
nen gegeven (Zie GERSION 
en RAGDET). Dom RUINART 
overleed in 1709, in de ab
dij van Haui - Fillicrs, in 
Champagne. 

Ruisen (FBEDBRIK), een 
beroemde ontleedkundige, te 
V Gravenhage ia 1638 gebo-
ren oefende met het beste 
Vevolg de geneeskunde uit. 
Het is aan hem dat men de 
kunst te danken heeft, van het 
behoud van lijken door middel 
van inspuitingen. Hij deed 
een gekleurd vocht, tot in 
de vertakkingen der slag? en 
kleinste aderen doordringen. 
De planten behandelde hij 
met hetzelfde goede gevolg 
als de lijken. Toen czar P E 
TER in 1698 voor de eerste 
maal in Holland kwam, be
zocht hij PIÜISCH, en was bij 
het zien van het kabinet van 
dien natuurkenner, even zoo 
verbaasd als opgetogen. Op 

\zijqe tweede reis in 1717, 
kocht hij het kabinet en zond 

^ het naar Petersburg. Sedert 
1665 -was ROISCH hoogleer* 
aar der genees- en onüeed-

i kunde te Amsterdam ge
weest. De akademie van we
tenschappen van Parijs ver
koos ROISCH, in 1727 , tot 
een harer vreemde leden. 
Hij was ook lid der konink
lijke maatschappij van En
geland, en overleed den 22 
Februari] 1731, in dén ou
derdom van bijna 93 jaren , 
terwijl hij in die geheele lange 
levensloop naauwelaks ééne 
maand ziek is geweest. Be
halve de uitgave der Be
schrijving van den planten» 
tuin van Amsterdam , door 
COMMERUN, 1697 en 1701, 
2 dl.n in fol. heeft men-van 
hem verscheidene werken, ge
zamenlijk uitgegeven te Am
sterdam , in 1737", 4 dl.» 
in 4. t o De voornaamste zijn: 
1 .o Dilucidatio valvularum 
in vasis lymphaticis et lac» 
iets; — 2.° Observationum 
anatomico - chirurgicarum 
centuria, Amsterdam, 1691-, 
in 4 . t o , met platen, — 3.° 
Epislolce proolematicce sex~ 
decim. — 4.P Mesponsio ad 
GODEFREDl BlDLOO libel-
lum vindiciarum adversa-
rium anaiomico-medico'chi» 
rurgicarum , decades 'tres, 
Amsterdam ,1717 ' , in 4. t o ; 
— '5.0 thesaurus animali-
üm primus. — 6.° Thesauri 
anatomici decem. •— 7.° Mu-
sceum (tnatomicum. —•, 8,° 
Curce posteriores, seu The-
saurus omnium maximus'. 
-r- 9.o Responsio de glan-

file:///zijqe
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dulis ad CL, BOERHAAVE, 
— 10.° De musculo in fundo 
uteri observalo, et a nemine 
antehac detecio» /ïmster-
dam, 1728, in 4. t 0 Verschei
dene geneeskundigen hebben, 
het bestaan dier spieren be-: 
streden. -—Zijn zoon, HEN-; 
BEIK RÜISCH , onderscheidde 
zich mede in de natuurlijke 
historie, in de ontleed- en; 
kruid kunde , en Heeft eene \. 

"uitgave bezorgd der verhan
delingen van JOANNES JON-
SXON , over de visschen, vo* 
gelen enüi, met vermeerde
ringen onder den titel van 
Theatrum animalium ,1728., 
2 dl„n in fol. Hij overleed 
in 1717. 

RDISDAAL (JACOBÜS) , te 
Haarlem in 1636 geboren , 
en in dezelfde stad in 1681 
overleden, werd , ofschoon 
oorspronkelijk tot de genees- " 
jkunde bestemd, een, der be
roemdste landschapschilders. 
Zijne schilderijen hebben een 
treffend uitwerksel. Hij heeft 
in de meeste, schoone fabrie
ken, zeegeziglen, watervallen 
of stormen voorgesteld. Zijne 
plaatsliggingen zijn aange
naam , zijne penseelstreken 
los, zijn koloriet krachtvol j 
de kenners stellen zijne tee-
keningen ook op hoogen prijs. 
Déze kunstenaar was gewoon 
zijne beelden door VAN ÖSÏA-
DÉ , VAN DER VELDE of Wou» 
WEKMANS te doen schilderen. 

Het museum van het Lauw \ 
bezit vier stukken van dezen ; 
schilder. — SALOMON , zijn ' 
broeder, te Haarlem in 
1670 overleden , heeft zich 
evenzeer door zijne landschap
pen onderscheiden. 

RUITER. — Zie RUYTER. , 

* RütHlÈRE (CtADDIDS CAB-
tOMAN DE) , een geschied» 
schrijver en dichter, te Bon-
di bij Parijs, in 1735 uit 
eene beroemde familie gebo
ren. Bij hel verlaten van het 
collegie y begaf hij zich in 
dienst, en was eenigén tijd ; 
adjudant van den maarschalk ', 
DE RICHEMEÜ, landvoogd van 
Guienne. Hij legde zich ook 
eenigen tijd toe op de beoe
fening der diplomatie, en 
vergezelde in 1760, als 'ge* 
zanlschaps-secretaris den vrij* 
heer DE BRETEUIE naar .'Pe' 
tersburg. Getuige der om* 
wen teling (1762), die den 
schëpter aan PETER III ('a* 
ter in zijne gevangenis dpM 
ORIOFF gewurgd) ontweldig* 
de, en die CAXHARINA op de° 

troon plaatste, schreef hij j n 

Weinige bladzijden , . en i» 
eenen SALLDSIIÜS waardigen 
stijl , de Geschiedenis dezer !j 
bloedige gebeurtenis. CAÏBA" 
RINA II wordt ér geenszins' 
in gevleid, en zij verdiend? 
zulks ook'niet te zijn, Ri#* 
HIÈRE durfde zijn werk niet 
in het licht geven en het-
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zelve verscheen eerst na zijnen 
dood, in 1797. Bei mana-
sc""pl was in handen gesteld 
van de gravin van EGJIOND , 
echter van den maarschalk 

flE RlCHEtiEir. Ofschoon on
t g e v e n , werd deze ge
schiedenis ' bekend: dezelve 
bekommerde de keizerin, die 
noch door verleidingen, noch 
door bedreigingen, de ver
nietiging van dit boek kon 
verkrijgen , voor welks uit
gave zij zoo zeer vreesde. 
In 1768 belastte men hem , 
om voor het onderwijs van 
den dauphin (later LODEWIJK 
X¥I),. de geschiedenis der 
onlusten te schrijven, die de 
republiek van Polen beroer
den , en in 1771 verbond 
men aan dezen arbeid eene 
jaarwedde van 6000 livres, 
vyelke hij. lot aan zijnen dood 
genoten heeft. Hij bezocht 
verscheiden hoven van Eu
ro-pa , en vergezelde den 
maarschalk DE RICHELIEÜ in 
zijn landvoogdijschap. RUI 
MERE deed omtrent dezen 
tijd zijne intrede in de let
terkundige loopbaan , door 
twee Brieven, die den grond» 
slag tot zijnen roem legden. 
Tn 1787 werd hij bij de 
IPransehe akademie aangenof 

\men , ofschoon hij geen en-
X&\ belangrijk werk had in 
h\t licht gegeven. Zijne In-
wïjflingsrede {discours de 
f e c ^ 0 ? i ) , werd zeertoege-
juicnv en scheen de keuze ! 

| der akademie te billijken. 
RÜLHIÈRE was met filozofi-
sche grondbeginselen inge
nomen , maar hij stelde ook 
veel belang in de gunst der 
grooten. Tijdens de omwen
teling scheen hij zich voor 
hare partij te verklaren, zon
der zich echter met de maat
regelen van het nieuwe be
stuur te vereenigen , dat is 
te zeggen dat hij als filozoof 
de omwenteling en als eer
zuchtige de grooten beminde. 
Hij overleed den 30 Janu
ari) 1791. Ziehier het portret 
dat zijn vriend CHAHFORI van 
hem schildert. » RÜI-HIÈRB 
verborg eenen zeer scherp-
zinnigen geest, onder een 
vrij ruw uiterlijk, zeer arg
listig met den toon der be
valligheid , zeer intrigant, 
onder het masker der zorge-
en belangeloosheid. Terwijl 
hij alle aanmatigingen van den 
wereldling en den schoonen 
geest vereenigde, maakte bij 
zijne bevalligheden dienst
baar, aan zijnen letterkundi
gen opgang , en het geheim
zinnige voorlezen zijner voort
brengselen aan zijnen toe
gang tot de schoone sekse. 
Zeer omzigtig met de man
nen die hem konden beoor-
deelen , was hij in alle op-
zigten, zeer vermetel bij de 
vrouwen, die zijne verdien
sten aan geenen twijfel onder
hevig waanden. Geheel aan 
de gunst en aan de in aan». 



. 46 ' R U L . 

zien geplaatste personen toe
gedaan , vermeed hij in zijne 
handelingen enkel de laag
hartigheid , die hem belet 
zonde hebben zich te doen 
gelden; buigzaam en inge
togen , afgemeten behendig; 
valsch met. den schijn van 
openhartigheid, loos met wel
gevallen', haatdragend en ijver
zuchtig , was hij nooit zach
ter en honigzoeter, dan om 
zijnen haat en zijne aanma
tigingen uittedrukken. Op
pervlakkig geleerd , van alle 
grondbeginselen verstoken, 
was hem' de dwaling even 
zoo goed als de waarheid, 
wanneer zij het beuzelachti-
ge van zijnen geest kondoen 
schitteren. Hij beschouwde 
de groote zaken enkel onder 
de kleine betrekkingen, be
minde van de staatkunde 
slechts de krabeelen, werd 
slechts door vonken verlicht, 
en zag in de geschiedenis 
enkel datgene, wat hij in 
kleine vereenigingen of ge
zelschappen had gezien, eua." 
Indien dit portret naar waar
heid is , zoo als alles zulks 
doet gelooven, schijnt het 
echter niet door eene vrien-
denhdnd geschetst te zijn. 
JEr bestaat van RDLHIÈRES 
1,° Eclaircissemens etc, 
(Geschiedkundige ophelde
ringen betrekkelijk de oor
zaken der intrekking van 
het edikl van fiïantes, en 
<sver den"toestand'der pro» 

testanten in Frankrijk , se« 
dert het begin der regering 
vanLoDEWirnXIF), Pa
rijs, 1788, 2 dl.n in 8.v° 
Dit werk, waarin de filoz'o-
fische grondbeginselen des 
schrijvers ligtelijk op te mer
ken zijn, is soms in eenen 
vrij duidelijken en vlaggen 
stijl geschreven. Hij omhelst 
in hetzelve openlijk de verde
diging der protestanten, ea 
spaart de Catholijken niet. 
Hij bezat het handschrift van 
den abbé DE MABLY over de 
Geschiedenis van Frankrijk, 
dat hij ten einde bragt en er 
het tweede gedeejte geheel van 
ontwierp. — 2,o Discours 
etc. (.—• berijmde — Ferhan» 
delingen over de geschillen); 

— 3.° Brief over de onf 
verwerping mijner fortuin ƒ 
— 4.° Histoire etc, (Ge* 
schiedenis der omwenteling 
van Rusland in J762), Pa
rijs, 1797, in 8,vo; __ 5.0 
Histoire etc. (Geschiedenis 
der regeringloosheid van 
Polen en der verdeeling dier 
republiek, gevolgd door bij
zonderheden over de omwen
teling van Rusland), Pa* 
rijs, 1807, 4 dl.n in 8.*> 
en m 12.mo j ) e z e geschie
denis bevat slechts de eerste / 
verdeeling van Polen, daar/ 
KÜUUÈRE vóór de geheele' 
verbrokkeling van dat rijk' 
overleden was. Terwijl liij 
«e ongelukken van den ,ko-

mng PONIATOWSKT, en de 
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moedige doch vruchtelooze 
verdediging der Polen schil
dert, stelt hij alle middelen 
in het werk , om de veront
waardiging zijner lezers, tel
gen deze onregtvaardige ver
drukking, en vooral tegen 
de heersohzuchtige CATHARI-
JJA II oplewekken. Hij tracht 
daarenboven de ondeugden 
e,n ongeregeldheden der re
gering van LODEWIJK XV. te 
bewimpelen, en schijnt de 
regeringloosheid te voorzeg
gen , die Frankrijk eenige 
jaren later verwoestte. De 
stijl is naauwkeurig en sier» 
lijk; maar men herkent in 
denzelven altijd de pen eens 
filozoofs der 18.c eeuw, enz. 
Men heeft in .1791 de Na
gelatene toerken van Rüt-
HIÈRÈ in 12.mo in het licht 
gegeven, waarin men echter 
den stijl van dien schrijver 
niet anders erkent dan in de 
bijzonderheden, den maar
schalk pE BICHELIEÜ betref
fende. RÜLHIÈBE bezat dich
terlijke bekwaamheid, en toen 
zijn brief over de geschillen 
in het licht verscheen , zeide 
V01.TAIRE aan zijne vrienden : 
» Leest dat, het is Wat 
goeds," en terwijl JUHARPE 
over hem sprak , heeft hij 
aich aldus, uitgelaten: » Ge
past boertig in zijne gedich
ten , was hij in verre na niet 
Termakelijk in den omgang, 
«laar integendeel logen vol in
beelding." jjen heeft in 1319 | 

de Mengelwerken (Oeuvres 
diverses) van RÜIHIÈRE in 
2 dl.» in 8.r° herdrukt, en 
onder den titel van • JVage* 
latene werken , de Geschie
denis der regeringloosheid 
van Polen, en de Bijzon
derheden betrekkelijk de om
wenteling van Rusland, De 
heer DAMSOÜ heeft eene der 
uitgaven van RULHJÈRE , door 
eene Levensschels van dien 
schrijver doen voorafgegaan, 

* RÜLHIÈRE (A, J . A.), 
broeder van den voorgaande, 
en officier der nationale gen
darmerie van Parijs. Hij 
voerde het bevel over dit 
corps, op den 10 Augustus 
1792, en wilde hetzelve 
dienstbaar maken aan de ver» 
dediging van den ongelukki-
gen LODEWIJK XVI; maar 
zijne soldaten weigerden hem 
te gehoorzamen , en hij zag 
zich genoodzaakt vóór den 
aanval des kasteels aftedein-
zen. Zijne goede gezindheid 
ten gunste des konings kon 
bij de muitelingen niet on
bekend blijven , die hem in 
hechtenis deden nemen, en 
in de gevangenissen der abdij 
opsluiten, alwaar hij een slagt
offer werd der moordtoonee-
len van 2 en 3 September. 

Rüt&AWD ofRütAND(MAR-
TINÜS) , een geneesheer te> 
Freisingen in Beijeren, was 
hoogleeraar in de geheeskua-
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de , te Lawingen in Zwa-
ben, en lijfarts van keizer 
RÜDOLF II. Men heeft van 
hem: 1.° Medicina practi
ca, Frankjort, 1623 , in 
12,mo Dit is een woorden
boek der ziekten , met ge* 
neesmiddelen. —- 2.o Over de 
insnijdingen en laaikoppen, 
en over de zieklen, die door 
middeL derzelve te genezen 
mijn, Bazel 1596, in 8.vo 
— 3.° appendix de dost-
bus , seu jüsta quaniiiate et 
proportione medicamento-
rum. — 4,o Curationem em-
piricarum et historicarum 
centuriceX. — 5.°'Thesau
rus Rulandinus, Mouanen, 
1650. Bit is eene verzaoie»; 
liog van eenige zijner wer
ken. >— 6.° Lexicon alche* 
mice, Neurenberg, 1671 , 
in 4. t o —'< 7.o Hydriatica, 
Dillingen , 1568 , in 8.vo ; 
dit is eene verhandeling over 
de minerale wateren. De 
meeste der werken van dien 
geneesheer zijn naar schei
kundige gronden ingerigt. Hij 
overleed te Praag in 1602, 
in den ouderdom van 70 
jaren. 

ROLLAND (MARTINÜS), zoon • 
van den voorgaande, te La* 
wingen in 1569 geboren, 
lijfarts des keizers, overleed 
te Praag in 1611. Hij heeft 
ip h,et licht gegeven: l.o 
Geschiedenis eener gouden 
tand, 1595. Hij wil in dit 

werk bewijzen, dat bij een 
zevenjarig kind in Silezi'è 
een gouden tand was uitge
komen; maar hij is er enkel 
in geslaagd om zijne Jigtge-
loovigheid te bewijzen. — 
2.° De perniciosce luis ffun-
garicos tecmarsi et curali-
one, frankfort, 1600 in 
g.vo — 34o propugnaculum 
chymiatrice, Leipzig, 1608, 
in 4.*° 

RULMAN (ADLNÉ). — Zie 
FLÉCHIKR. 

* ROMFORD (sir BENJAMIN 
THOMPSON, meer bekend on
der den naam van graaf van), 
een beroemde natuurkundi
ge , in 1753, in een klein 
kanton der P~ereenigde sta' 
ten, eertijds üumford, thans 
Concord genaamd, in den 
staat van, New-NampshifS 
geboren , openbaarde reeds 
vroegtijdig eenen bijzonderen 
aanleg voor de wiskundige 
wetenschappen; maar hij he* 
hoorde tot eene arme farni» 
lie ; en het vak, voor het-
welke hij zoo vele roeping 
gevoelde , was toenmaals i" 
Amerika zeer onvruchtbaar» 
Na in den ouderdom van 19 
jaren met eene rijke weduwe 
te zijn getrouwd , kon hij zij«e 

neiging opvolgen; maar de on
af hankelijkheids-oorlog kwaï» 
zijne studiën storen , en nood
zaakte hem eene partij tekie* 
zen; hij verklaarde zich voor 
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het moederland. In 1772 tot 
majoor der militie van het 
distrikt benoemd, hetwelk hij 
bewoonde, deelde hij in de 
tegenspoeden van het Engel-
sche leger, en trok met het
zelve naar Boston, en, toen 
die stad, door de onafhan
kelijker! belegerd, in de maand 
Maart i 7 7 6 , ontruimd was, 
werd THOMPSON belast met 
het overbrengen dier treu
rige tijding naar Londen. 
Lord GEORGIË GERMAIN gaf 
hem eenen post in zijne bu
reaus, en in 1780 werd hij 
met de gewigtige bediening 
van onder - staats«secretaris 
bekleed. Zijn verblijf te Lon
den was voor de wetenschap
pen niet verloren, en hij 
werd jn 1778, opgenomen 
als lid der koninklijke maat
schappij, aan welke hij proef* 
nemingen over de kracht van 
het buskruid had medege
deeld. Hij kwam in 1782 
in Amerika terug, met den 
rang van eskadron-chef; het j 
gelukte hem de ruiterij, toen
maals aan CHARIESTOWN toe
vertrouwd, te reorganiseren, 
en verdiende den rang van 
kolonel. De vrede, door de 
nederlaag van den graaf GRAS-
SE (zie dat artikel) te weeg 
gebragt, gaf hem aan het 
burgerlijke leven terug; hij 
besloot alstoen zijne diensten 
san den Duitschen keizer in 
den oorlog tegen de Turken .. 

XXII, ÖEEÜ, ••••.. V 

te gaan aanbieden. Bij zijne 
doorreize te Munchen, ging 
THOMPSON den regerenden 
keurvorst, KAREJC, THEODO-
RÜS bezoeken , die hem bij 
zich hield, hem trapsgewijze 
tot den rang van staatsraad, 
van luitenant-generaal bij zijn 
leger, en eindelijk tot minis» 
ter van oorlog en directeur 
der pplicie verhief. THOMP
SON voerde nuttige verbete
ringen bg het leger in , en 
maakte zijnen naam'voor al
tijd beroemd, door het edele 
gebruik dat hij van "de we
tenschap maakte. Hij rigtte 
fabrijken op voor de arme 
kinderen, deed de bedelarij 
verbieden, voerde de aan
kweeking des aardappels in, 
liet schoorsteenen inrigten, 
geschikt om den warmte.graad 
te vermeerderen, en het ver
bruiken van hout te vermin
deren, en aan hem heeft men 
de eerste invoering der [naar 
zijnen naam genoemde] eco
nomische soepen te danken. 
De keurvorst van Beijeren 
was niet ondankbaar; hij 
verhief hem tot graaf van 
£umford,en benoemde hem 
tot zijnen gezant aan het hof 
van Londen (1798). Oude 
gebruiken, waarvan het En-
gelsche ministerie niet wilde 
af wij leen, lieten hem niet toe, 
den post, naar welken hij ge
haakt had, te bekleeden j 
maar gedurende zjjn verblijf 

i 
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te Zonden, maakte hij zijne 
bezuinigings-uitvindingen be
iend , droeg veel bij tot' de 
oprigljmg van het koninklijk 
instituut dier stad, en stichtte 
twee prijzen, den eenen in 
Engeland'r den anderen in 
Amerika, om nieuwe naspo-
ringen betrekkelijk de warm-
te-stóf aantemoedigen. Bij 
den dood van den keurvorst 
Tan Beijeren, keerde hij naar 
Munchen terug, om zijne za
ten te : regelen, 'ep verslagen 
verantwoording van zijn be
heer te geven ; daarop kwam 
hij zich in 1799 in frank
rijk vestigen , alwaar hij met 
de weduwe van den beroem
den en ongelukkigen XAVOI-
SJER. in den echt trad. Se
dert lang was RÜMFORD zelf 
weduwnaar. Hij overleed in 
zijn huis te Juteuil, den 21 
Augustus 1814. Hij had de 
uitkomst zijner werkzaamhe
den en nasporingen publiek 
gewaakt, in een zeer ver
spreid werk, getiteld: Es-
sais etc, {Staatkundige, 
huishoudelijke en wijsgee-
rigeproeven), Geneve, 1798, 
2 ;d'l.>» in 8.vo, met platen. 
Deze verzameling bevat negen 
Verhandelingen of Proeven'; 
men heeft er èene tiende bij
gevoegd, in 1799 in het licht 
gegeven, en vijf andere, die 
in 1806 verschenen zijn, even 
als de voorgaande, door den 
markgraaf DE COÜRTIVRON 
vertaald, Nog heeft RÜMFORD 

in het Engelsen in het licht 
gegeven ; 1,° Verhandelin* 
gen over de warmte; — 
2.° Nasporingen over het 
hout en de houtskolen; — 
3.° Nasporingen over de in 
de verbranding en in $e in-
eendringing der dampen ont
wikkelde tuarmte-stof. Zijne 
overige werken vindt men, in 
de verzameling der gedenk
schriften van het instituut, 
en andere geleerde maatschap
pijen. Eene der wandelplaat-
sen van Munchen, is met 
een monument versierd aan 
de nagedachtenis' van Rüül-
TORD toegewijd. 

RüllotDüS (heilige), be* 
schermheilige der kerk van 
Mechelen ,. was een dier ijve
rige anglo-Saksische religi" 
euzen, in Engeland en Ier* 
land gevestigd, die in de 
8„e eeuw hunne eenzame ver
blijven verlieten , om het 
licht des geloofs aan ver
schillende natiën van Euro
pa over te brengen. Bij ver-
eenigde zich met den heili
gen WIUEBRORDÜS (zie da' 
artikel), èn werd tot bis-

.schop gezalfd, zonder eenen 
bepaalden zetel te hebben. 
Hij bekeerde een aantal on-
geloovigen in den omtrek v»ö 
Mechelen, Zier en Jntvief-
pen, en overleed als marte
laar van zijnen ijver, wijl 
hij zich tegen de ergerlijke 

'. ongeregeldheden van eenen 
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inwonef des Iands verzet had, i 
den 24 Junij 775. Zijn in 
het water geworpen lijk werd 
op eene wonderdadige wijze 
ontdekt, en door de zorg 
van den graaf ADON begra
ven. De voornaamste gebeur
tenissen zijns levens zijn door 
zeer schoone schilderijen in 
de hoofdkerk van JWechelen 
voorgesteld,. 

RüMPF 0fRüMPHIÜs(GE0R-
GE EVEJRABD), in 1626, te 
Solmia fiuitschland, gebo-
ren,- doctor in de genees
kunde aan de universiteit van 
Eanau, werd consul, en 
later handelsman leAmboine, 
een der Moluksche eilanden, 
waar hij zich gevestigd had. 
De kruidkunde had voor hem 
eene bijzondere aanlok.kelijk-
heid , en ofschoon bij in deze 
wetenschap nooit eenig on
derwijs had genoten, maakte 
hij zich, door zijne eigene 
nasporingen, zeer bekwaam 
in dezelve. Iets dat verwon
dering baart, is dat, on» 
danks hij het ongeluk had, 
van in den ouderdom van 
43 jaren blind te worden, 
hij echter door den reuk en 
het gevoel, den aard en vorm 
ecner plant van eene andere 
volmaakt wel wist te onder
scheiden. Hij vereenigde in 
12 boeken , alles wat hij met 
betrekking tot de planten 
verzameld had, en droeg de

zelve , , in 1600, aan den 
raad der Oost-Indische maat
schappij pp. Deze verzame
ling verscheen, door de zorg 
van JOANNES BÜJBMAN , met 
eene bijlage in het l icht , 
in 6 deelen in fol. onder 
den titel van Herbarium am-
boinense J755. Nog bestaat 
er van hém: Imaginespis-
cium testaeeorum, Zeyden, 
1711, 'sGravenhage, 17.59, 
in fol. de eerste uitgave wordt, 
wegens de platen,. zeer ge
zocht. RPMPF had eene Staat
kundige geschiedenis van 
Amboine zamengesleld, welke 
niet in het licht is gegeven * 
er bestaan twee exemplaren, 
van, waarvan het eene op 
genoemd Aziatisch eiland, 
en het andere in het de
pot," der Oost-Indische maat
schappij te Amsterdam be
waard wordt* RÜMPJT is in 
1695 overleden. 

*" RGNG (PHILIPPÜS) , een 
Engelschman van geboorte , is 
den 11 Februari) 1823 , in 
den ouderdom van 70 jaren., 
te Malle overleden, alwaar 
hij aan de universiteit de 
Engelsche taai onderwees, 
RÜKG heeft verscheidene ge
schriften in het licht ge
geven, de meeste onder
scheiding verdient, een Bio-
graphisch woordenboek der 
Joden en"Jodinnen die zic/i 
in de loopbaan der letteren 
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hebben onderscheiden j mede 
hieronder begrijpende de 
aartsvaders , prof éten en be
roemde rabbijnen, Leipzig, 
1817. In 1820 had hij eene 
Engelsche vertaling van een 
Hoogduitsch blijspel van HELL 
in het licht gegeven. 

B.0N6IOS (DAVID) , een lu-
theraan, in 1564, in Pom-
meren geboren, in 1604 over
leden , onderwees met Veel 
roem de godgeleerdheid te 
ffitlenberg, en was in 1601, 
hij de bijeenkomst van Re
gensburg tegenwoordig. Men 
heeft van hem Commentariën 
op de boeken Genesis , Exo
dus, Liviticus, de beide 
Brieven aan de Kórintkiërs, 
den Brief van den E. JA-
COBUS en%* 

KüNGIÜS (JOANNES . KoEN-
RAAD), een geleerde protes» 
tantsche letterkundige, den 
22 Januari] 1786, te Gap-
pel, in het graafschap Lip-
pe, in Westfalen, gebo
ren, volbragt zijne eerste 
studiën in het ouderlijke 
huis, waar hij de grond
beginselen dei Latijnsche, 
Grieksche en Hebreeuw^che 
taal enz. leerde. Hij legde 
zich óp de verhevene we
tenschappen toe, doch be
hield daarbij steeds eenegroo' 
te neiging voor de schoone 
letteren. In 1714, vertrouw
de 'men.'hem aan de univer

siteit van Harderwijk, den 
leerstoel voor de geschiede* 
nis1, de welsprekendheid en 
de Grieksche en Latijnsche 
letterkunde toe ; en in 1722 
dien der welsprekendheid en 
geschiedenis te Franeker, 
hij overleed aldaar den 17 
Jannarij 1723. Hij heefteene 
uitgave geleverd van bét Ra- f 
tionarium temporum vanpa« 
ter PEXAÜ, met een vervolg'{ 
van 1633 tot 1710, en ge* | 
nealogische tafels, Leydén, l 
1710 in 8.vo Daarenboven ; 
heeft men nog van hem ver* j 
scheidene akademische Rede' \ 
voeringen , afzonderlijk ge« ! 
drukt. Eene komt er onder; 
dezelve voor, vol van eene 
uitmuntende zedeleer, eene 
gezonde staatkunde, enschit" 
terende van geschiedkundige j 
ervarenheid: Oratio de £o-
manorum luxuria et corrup"! 
tissimus moribus, quibtis 
rempublicam, libertatem «/ 
>amplissimum imperium coP 
rupuerunt et pessumdede' 
runt, Harderwijk^ 1718» 
in 4,*° 

RÜPELMONDE (N. gm''n 

van), karmelitesse der straat 
Grenelle te Parijs, ondef 
den naam van zuster MJR1* 
THERESIA TBJÏS FÊL1C1' 
TÉ der Barmhartigheid, gaf 

het voorbeeld aller deugden,, 
die natuurlijk hare hoogst 
vlagt nemen in de zielen va" 
de grooten der wereld, die 
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zich van de ijdelheid der 
aardsche genietingen over
tuigd hebben. Zij was een 
toonbeeld van godsvrucht, 
liefdadigheid en boetvaardig
heid , en overleed den 11 
November 1784. Men heeft 
tot stichting der geloovigen 
het tafereel van haar Leven 
in het licht gegeven , in eenen 
Brief te Parijs in 1787, in 
12.»° gedrukt. 

RÜPERT (CHRÏSTOFFEI. 
ADAM) , te. Altorf in 1610 
geboren , was aldaar gedu
rende negen jaren, hoogleer
aar in de geschiedenis, en 
overleed in 1647. Men heeft 
van hem : 1.° Commentariën 
op FÜORÜS , VELLEÏÜS-PATER-
CÜLUS, SAUÜSTIUS , YALE-
RIUS-MAXIHÜS , enz. —. 2.° 
Mercurius epistolicus et ora* 
torius ; — 3.° Orator histo
ricus , eng. 

, RÜPERTÜS (heilige), bis
schop van Worms, uit eene 
doorluchtige, aan he.t ko
ninklijke huis van Frankrijk 
vermaagschapte familie ge
sproten , predikte omtrent 
het 0inde der 7.e eeuw het 
het geloof in Beijeren, en 
bekeerde er THEODON , her
tog van Beijeren, die hij 
met een aantal personen doop
te. Hij verkondigde voorna
melijk het Evangelie te Lorch 
en te Juvave, en vestigde 

zijnen zetel in laatstgenoemde 
stad, die , bijna te gronde 
gerigt, zich door de Gods
dienst , die alles verlevendigt, 
weder verhief, en den naam 
van Salzburg aannam. Hij 
overleed den 25 Maart 718. 
In Oostenrijk en in Beijeren, 
viert men zijn feest op den 
25 September, dag van de 
vervoering zijner overblijfse
len , die men te Salzburg 
in de kerk, welke zijnen 
naam draagt, vereert. 

RÜPERTÜS, in het stads
gebied van Tperen geboren, 
omhelsde, den regel van den 
H. BENEDICTPS, in de abdij 
van den H. EAÜRENTIÜS bij 
Luik, Vandaar ging hij over 
in de abdij van den H. LAD-
RENTIUS van Oostburg bij 
Utrecht , en spaarde noch 
nachtwaken, noch vlijt, om 
in de verklaring der H. Schrift 
vorderingen te maken. Zijne 
kunde en zijne godsvrucht, 
verwierven hem zulk eenen 
roem, dat FBEDERIK, aarts
bisschop van Keulen, hem 
uit zijn klooster te Luik, 
werwaarts hij was terugge
keerd, lokte, om hem in 

I 1113 tot abt van Beula, 

1
tegen over Keulen, te ver
heffen. Hij overleed in 1135. 
Zijne gezamenlijke werken 
"zijn te Parijs in 1638 in 
2 dl.» in fol. en te Te* 
netie' in 7 dl.a in fol. 1748 

3 ' ••.: 
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••— 1752, in het licht ge
geven. Men vindt onder de
zelve: 1,° Commentariën op 
de meeste der boeken van 
de H. Schrift, waarin hij 
zich ten d oei stelt ooi alles 
wat dezelve bevatten, aan 
de werkingen van de drie 
personen der Drieëenheid toe-
teschrijven. Men verwijt hem 
Tan in vreemde verbloemde 
uitdrukkingen te zijn verval
len , en van op eene plaats 
van zijn werk zeer önüaaüw-
fceurig over de Eucharistie 
te hebben gesproken; maar 
in verscheidene andere» en 
voornamelijk in zijne Brie
ven , drukt hij zich óver dit 
geheim óp de meest regtzin-
Jiigste en naauwkeurigste wij
ze " uit.— 2.° Verhandeling 
oiier de goddelijke diensten, 
waarin hij over de Jcerkpleg-
tigheden spreekt, en er de 
geheimzinnige, gronden van 
'opgeeft. — • 3,o Verhande
ling over de Drieëenheid, 
"en verscheidene andere. — „ 
'4.° Brieven; — 5.° Ge
schiedenis van den brand 
Van JDëuie; — 6.° Leven 
van den ff. JÏJSKIBEKTUS. 
Hetgene wat hij over de ge
schiedenissen der bisschop
pen van Luik en der abten 
van het klooster :van den 
H. LAÜRENXIOS heeft geschre
ven is opgenomen in het 
\dmplissirna Colledio der 
benedictijnen van den II. 
MAtRüS, het 44e en 9.<= dl. 

RüREMOHDE (JOANNEsWlL-
tEM TON), een Duitsche dwee-
per ,-in 1540 geboren, waan
de zich door God ingegeven, 
om in Munster, zijne ge* 
boorteplaats , de zuivere leer 
te vernieuwen , door de her
stelling der wederdóoping, 
welker aanhangers hij het 
volk Gods noemde. Hij be« , 
gon zijne valsche denkbeel' 
den in 1580- te prediken, 
en verzekerde onder andere 
ongerijmde dingen , dat het 
koningrijk van het nieuwe 
Jeruzalem weldra gesticht 
zoude zijn, en dat de /vve» 
derdöopers zich zouden mees
ter maken van de landen 
dergenen , welke hunne ge* 
voelens betrekkelijk de- god
heid niet souden deélen , even 
gelijk eertijds de Israëlieten 
zich van het land der Ka* 
naneërs hadden meester ge* 
maakt. Hij schreef een-heelt 
in hetwelk hij trachtte te 

bewijzen > >> dat pa het voor* 
beeld van THAHOBTED » me» 
de meerderheid van vrouwe» 
moest toestaan,: en om dezelve 
te kunnea voedenV yèigunw 
hij de diefstallen en bedriege
rijen / terwijl hij zich hierin 
daarop beriep, dat alles aan 
J. C. en aan zijne leerlinge» 
toebehoorde; dat hij het was, 
dien God gezonden bad oW 
eene gelijke verdeeling daaf 
te stellen, en dat Hij W 
ten dien einde het zwaar» 
van GEDEON had toevef 

file:///dmplissirna
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ïirouwd.'' Deze verslapte ze
deleer en die grondbeginse
len van knevelarij wonnen 
hem verscheidene proselie
ten , die, onder zijne bevelen, 
de huizen der adellijken en 
rijken plunderden, en zoo 
talrijk' en zoo verschrikkelijk 
werden, dat zij de verschrik
king verspreidden in verschei
dene deelen van Duitschland, 
welks bijzondere Torsten gee-
ne beradenheid of kracht ge
noeg bezaten, om hunne on
geregeldheden, die meer dan 
vijf jaren duurden, te keer 
te gaan. Eindelijk stelde 
men troepen om RÜREMONDE' 
te vervolgen, die toen hij 
zich eens bij zijne vrouwen 
en van de zijnen verwijderd 
bevond , gevangen, genomen , 
en in het kasteel van Buren 
in Gulichcrland opgesloten 
•werd. Hij had door zijne dief. 
stallen groote rijkdommen 
verzameld, waarvan hij het 
grootste gedeelte altijd bij 
•zich droeg. Hij kon dus door 
•geschenken zijne wachten om-
•koopeh , die hem toestonden, 
met zijne vrouwen in aanra« 
Icing tekomen , zoodat hij ge-
durendelangen tijd inde mis
daad en den overvloed leefde, 
Zoodra de hertog van Kleef 
(WILLEM) , ' zulks vernomen 
hadT liet hij RÜKEMONDE 
naauwer opsluiten , en-beval 
tevens dat men zijn proces; 
zoude voortzetten: hij werd 

• • • . ' . . • . • : : . D 

tot de] doodstraf veroordeeld. 
Volgens het gebruik Tan dien 
tijd, werd hij als ketter, 
langzaam verbrand en zijne 
asch in de lucht verspreid. 
Hij gaf geenerlei bewijs van 
berouw, twee zijner vrouwen 
ondergingen hetzelfde lot» 
de andere zwoeren hare dwa
lingen af, en werden in vrij-
heid gesteld. Langzamerhand 
gelukte het de vöorslandera 
van dien dvveeper die veel
eer een hoofd van dieven en 
moordenaars dan: van ëene 
sekle was, uittetoeijen :of t& 
verstrooijen, < 

RÜSBROECH. — Zie RDIJS* 
BROEK, ; • •. 

• R.ÜSCA (NICOLAAS) , te Be* 
dano geboren, werd op kos* 
ten" van den kardinaal BOR» 
ROBIEÜS , in het Jesüiteri-* 
collegie, te Miiane opgevoed, 
en maakte zulke snelle vor
deringen in zijne studiën, dat 
hij in 1589, ofschoon pas 
23 jaren oud zijnde, tot prin
cipaal der kerk van Sondrio 
werd benoemd. Hij onder- • 
schejdde zich dadelijk door 
zijnen ijver tegen de dwalin
gen van CALVTN en Zwiw-
GLIDS, en was een dergenen, 
die in twee openbare >confe« 
rentiën, in 1595 en 1596 te 
Tirano gehouden» het Ca» 
tholijke geloof tegen de pro-
testantsche predikanten ver-
4 : • 
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dedigdë. Daar de sectarissen 
er aan begonnen te wanho
pen , in P'alteline te heer
senen , zoolang als RDSCA er 
hunne dwalingen bestreed, be
schuldigden zij hem van in 
briefwisseling met Spanje te 
staan en van andere ingebeel
de misdaden, en deden hem 
in 1618, te Tunis, onder 
vreesselijke folteringen ster
ven. In zijne Geschiedenis 
der zoogenaamde hervorming 
•van de kerk der Graauw* 
bunderlanders, spreekt de 
protestant AGRIPPA met af
grijzen over dezen moord, en 
doet der onschuld van RÜSCA 
regt wedervaren. Zijne land-
genooten, verbitterd over dé 
dwingelandij der Graauwbun» 
derlanders, schudden hun juk 
af, verdreven de protestan
ten , en hebben sedert dien 
tijd de CatholijkeGodsdienst 
steeds standvastig gehand
haafd. 

RÜSCA (ANTÖNÏÜS) , leeraar 
der godgeleerdheid Van Mi-
lane, in 1645 overleden, 
werd door zijne verdiensten, 
met COUIÜS, VISCONTI en 
FERRARI, door den stichter 
van de Ambrosiaansche bi
bliotheek , FREDERIE BORRO-
MEÜS, in die beroemde boe
kerij geplaatst. Bij de ver
deeling <ler onderwerpen, 
welke genoemde kardinaal, 
aan de verschillende geleer
den, welke hïj^beaig hield, 

te behandelen gaf, viel dat 
der hel aan RDSCA ten deel. 
Hij volbragt zijne taak met 
vele geleerdheid , in één deel 
in 4.*°, ia 5 boeken ver
deeld. Dit boekdeel, te Mi" 
lane in 1611, onder dezen 
titel gedrukt j De 'inferno, 
el statu doemonum ante 
mundi exiïium , is geleerd , 
belangrijk en niet zeer al« 
geineen, 

I * RÜSCA (F. DOMINICÜS) ,' 
veldheer in dienst van Frank
rijk , ,in 1761, te Dolce-Jc' 
qua, in de staten van den 
koning van Sardinië, alwaar 
hij grondeigenaar en genees
heer was, geboren .verklaar* 
de zich openlijk ten gunste 
der Fransche omwenteling, 
en werd weldra uit zijn land 
verbannen. Hij nam alstoen 
de wijk naar Frankrijk) al" 
waar hij in dienst trad, en 
weldra door zijnen moed en 
zijn beleid, tot den rang va" 
generaal opklom. Hij onder
scheidde zich voornamelijk, 
in het geveeht, dat den 14 
Junij 1795, in, Spanje aan 
de boorden der Fluvia plaats 
had,' en door de inneming 
der wijkschans van St, Jfl 

de Muriatte, bij de opening 
van den veldtogt in Italië > 
in 1796. Men gaf hem in 
1802 het landvoogdijschap 
van het eiland Elba, w" 
waar hij in 1805 terug ge* 
roepen werd, Hij bleef eenige 
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jaren zonder bes lemming, 
voerde later het bevel in het 
binnenland, en sneuvelde in 
1814, bij de verdediging der 
stad Soissons tegen de bond-
gcnooten. 

RüSCOtïI (JoANNES A N X O -
MÏDS) , een beroemde bouw» 
kunstenaar der 16 . 8 eeuw, 
in Lombafdijë geboren. Men 
heeft van hem een zeer ge
acht werk ten titel voerende: 
Regole di architettura, li-
bri dieet, Venetië, 1590 — 
1600, in fol. De schrijver 
volgt in dit werk de grond» 
beginselen van VITRÜVIÜS , en 
toont zich in hetzelve zeer 
ervaren in de theorie zijner 
kunst. Verscheidene Italiaan-
sche levensbeschrijvers ver» 
zekeren dat hij de plans tot 
een aantal gebouwen lever
de, de daarstelling van Ver
scheidene anderen bestuurde, 
maar zij noemen dezelve niet; 
ihtusschen vindt de naam van 
FiDSCONi nog eene loffelijke 
plaats onder die der Itali-
aaiische kunstenaars, 

* RÜSCONI (CAMILLÜS), een 
beeldhouwer, te Milane in 
1670 geboren: hij begaf zich 
reeds ia zijne prilste jengd 
naar Rome, alwaar hij HER
CULES FERRATA en KAREL MA-
RATTE tot meester had. Rus* 
CONI verzuimde de beoefening 
der oudheid niet, welke hem 

dien gestr^engen, uitdrukvol-
len en kieschen stijl geeft, 
welken men in zijne voort
brengselen gadeslaat. De voor
naamste zijner werken zijn: 
het Praalgraf van GREGO~ 
RIUS XIII, in de St. PIK-
TER's-kerk ; dat van SOBIESKX, 
in de capucijner-kerk; de 
Engelen der kapel van den 
H, IGN4TWS, in de kerk 
van den zoeten naam. Paus 
CtEMENS XI stelde veel be
lang in dezen kunstenaar, eri 
overlaadde hem met welda
den. Hij overleed te Rome 
in 1728. 

RÜSHWORTH (JOANNES), een 
compilator, uit eene geachte 
familie van Northumberlandt 

in 1607 geboren, werd in 
1643, secretaris van THO
MAS FAIRFAX, generaal der 
troepen van het parlement, 
en had verschillende andere 
posten, maar na de ontbin
ding van het laatste parle
ment, leefde hij geheel ver
geten te ffestminsler, en 
overleed in 1690 in de ge
vangenis, waarin hij wegens 
zijne schulden was opgeslo
ten. Men heeft van hem: 
Geschiedkundige ver name* 
lingenvan alies wat er in 
het parlement is voorgeval
len , van 1618 tot 1644, 
6 deelen in folio. 

D 5 
RÜSSEI. (JOAIWES), graaf 
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van Bedfort, drong, door i 
aijnen moed in de wapens,» 
en door zijne bekwaamheid 
in de behandeling van za
ken , zeer diep in de gunst 
van HENDRIK VIII, Hij ver
gezelde dien koning bij de 
inneming van Therouanne en 
Doornikt droeg bij tot die 
van Morlaix in Bretagne, 
en streed in den slag van 
Pavia voor KARE& V. Hij 
werd in verscheidene onder
handelingen gebruikt bij dien 
keizer, in Frankrijk, te 
Home en in Lótkaringen, 
HENDRIK-VIII benoemde hem 
tot ridder der orde van den 
kousenband, en tot raad van 
den.prins zijnen zoon. Na
dat EDÜARD, VL den troon 
had bestegen, zond hij BUS
SEL tégen de muitelingen van 
Devon, die; hij bij de brug 
van Fennyton versloeg; hij 
sprong Excester bij, en ver
diende door zijne diensten, 
tot- graaf van Bedfort ver
heven te worden. Hij over
leed in 1555. — Er is een 
BUSSEL geweest i Bisschop van 
Lincoln, in 1484 overleden, 
die verscheidene werken heeft 
nagelaten, waarvan de voor
naamste zijn: : ik Gantiea 
Cantieorum; De potestate 
pontificis et imperatoris.-^ 
BussEi, een beroemde Épgel-
sche admiraal, onderscheidde 
zich door verscheiden roem-
Waardige daden, en vooral 
door de roemrijke overwin? 

ning, te la Bogue in 1692, 
op de Fransche vlootj onder 
het bevel van DE TOÜRVILLE 
behaald. 

RUST (GEORGE) i in het 
CsRiSTOS'-collegie van Cam-

; bridge opgevoed , werd ver-» 
volgens deken van Connor, 
daarna Bisschop van J)ro-
more in Ierland, en over
leed jong in het jaar, 1,670. 
Men heeft Van, hem eenige 
werken pver kerkelijke on
derwerpen , volgens de • an-
glikaanschg grondbeginselen 
behandeld ;, eene .verhande
ling pjerihet1.voorbestaan der 
ziel, .eenö andere' over de 
waarheid, welke hij echter 
zelve •üiisken'de, ; Londen, 
1682, in 8.vo.. . ;,'. 

: Rü.STICI (JoATOES FjRAN-
CISCUS), een Florentijnschq 
beeldhouwer, kwam in 1528 
te Parijs, alwaar FRANCIS" 
GOS I hem belangrijke wèr* 
ken opdroeg, ANDREWS VJER-
ROCHIO 'onderwees hem de 
grondregels -sijner kunst. IiE-
ONARDO DA VINCI, die toen
maals in dezelfde schopl was, 
boezemde hem eenen, eervol-
leh naijver in, hetwelk veel 
bijdroeg tot de volmaking 
zijner talenten, .Zijne stand
beelden zijn meestal in brons. 
Naar men meent is hij te 
Parijs in 1540 overleden. 

RÜSTICUS (heilige), bei 
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roemde Bisschop van Har-
bonne in de 5.e eeuw, stond' 
in briefwisseling met den 
heiligen HIERONÏMÜS , die 
hem eenen schoonen brief 
schreef, over de pligten des 
kloosterlevens, hetwelk Sos-
neus omhelsd had. Door 
zijnen Bisschop, die hein tot 
priester wijdde, nit zijn kloos
ter getrokken , werd hij; in 
427 op den bisscboppelijken 
stoei van Narbonne geplaatst. 
Hij raadpleegde Paus LEO over 
verschillende zwarigheden, 
en deze opperpriester voldeed 
aan zijne twijfelingen, in 
eenen brief, waarin hij, hem 
tevens afraadt zijn bisdom te 
verlaten, zoo als hij zulks uit 
ootmoed en; uit zucht voor 
de afzondering besloten had. 
Hij overleed in 462. —Men 
moet hem niet verwarren met 
den heiligen RDSTICUS , Bis* 
schop van duvergne, in 423, 
die op het einde der regering 
van VAIEHIINIANDS I I I , over
leed. 

- R U I G E R . — Zie B.OGER. 

RÜÏGERS (JANUS); een let
terkundige te Dordrecht in 
1589 geboren, en te *$Gra' 
"venhage in 1625 overleden, 
is bekend: 1.9 door Latijn-
sche Gedichten, met die van 
ÏÏEWSÏÜS , zijnen neef, ge
drukt, ÉLZEYIK, 1653, in 
12ksHo j en 1618 in 8,vo j «-
2.° door d e Janteeheningen, 

waarmede hij verscheidene 
oude schrijvers, zoo als HORA-
ÏIDS , MARTIALUS j APÜLEDS , 
QÜINTÜS CORXIÜS enzi heeft 
opgehelderd; i4- 3.° door 
zijne Faricelectiónès, 1628, 
in 4. t° ; — 4.° door zijn 
Leven, door hem zelven be
schreven , en door WiLtEEE 
GOES in het licht gegeven, 
Leyden, 1646, in 4. t0 Hij 
was raadsheer geweest van 
GÜSTAAF ADOLF, koning van 
Zweden^ 

RÜTH , eene moabitische 
vrouw, die met MAHALON , 
een der kinderen van Hoi-
Mi en EHMELECH , en later in 
1254 vóór J . G. met Booz 
in den echt trad. Zij was 
de moeder van QBED, vader 
van ISAÏ en grootvader van 
•BAViDi Het boek van BüTM, 
dat de geschiedenis dezer godr 
vruchtige vrouw bevat, is 
geplaatst tusschen het Boek 
der Megieren, en het eerste 
Boek der Koningen, als een 
vervolg van het eerste en eene 
inleiding tot het tweede ge
noemde. Het is enkel daar
om belangrijk, wijl het bij= 
draagt om het geslachtregis-
ter van J . C. vasttestellen, 
waarop de oorsprong van 
RÜTH , die eene vreemdelinge 
was, eenige duisterheid zou 
kunnen werpen. Het dient 
daarenboven om te bewijzen, 
dat ds Heer, terwijl 'Hij de 
joden tot., zijn geliefkoosd 
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tolk verhief, daarom de an
dere natiën .niet verworpen 
heeft. Men weet niet juist 
omtrent welken tijd deze ge
schiedenis is voorgevallen: 
dezelve kan niet beschreven 
zijn dan onder DAVID , over 
wien de schrijver op het 
einde van zijn boek spreekt, 
en het is waarschijnlijk dat 
het van denzelfden is, die 
het eerste Boek der Konin
gen heeft geschreven^ Men 
is het ook niet eens omtrent 
den schrijver van dat boek, 
dat de getrouwste schildering 
is der landelijke zeden dier 
oude tijden. Wat de stijl be
treft, waarin dit stuk is ge* 
schreven, zoo kan hij voor 
een der schoonste van dien 
"verhaaltrant doorgaan. De 
handelingen , de gevoelens, 
de zeden, alles is er volgens 
de natuur in geschilderd, en 
met zulk eene treffende een
voudigheid, dat men het niet 
kan lezen, zonder er door 
hewogen te zijn. In zijne 
Introdüq, ad lib. sacr* vet. 
foed. blz. 238 plaatst JAHST 
de samenstelling van het boek 
van RUTH onder de laatste 
koningen van Juda en Ri-
CHARD BERNARD heeft over 
de gebeurtenissen in dat boek 
verhaald, eene belangrijke 
verhandeling geschreven, ge
titeld : de Belooning van 
JROTH, Londen., 1628, in 
12,mo D B JXORIAN, heeft 
in 1784 den prijs behaald 

door de Fransche akademie 
uitgeloofd, voor eenen ge-
wijden Herderszang, RDTK 
genaamd. — Zie Noëai. 

RÜTH D'ANS (PAUL ERNST), 
een geestelijke, te Vervier st 
in de Belgische provincie 
Luik in 1653, uit eene oude 
familie geboren , begaf zich 
naar Parijs, en verbond zich 
aan ARNAÜLD , die sedert dien 
tijd zijn raadgever en vriend 
was. Hij was bij het afster
ven van dien leeraar in 1694 
tegenwoordig, en bragt zijn 
hart naar Port-Royal'des-
champs over. Nadat ROTH 
D'ANS , in 1704, door een? 
lettre de cachet verbannen 
was, begaf hij zich naar de 
Nederlanden. PRECIPIANO, 
Aartsbisschop van Mechelen, 
steeds met ijver voor de regt» 
zinnigheid bezield, en over
wegende welk nadeel hij aan 
zijne kudde kon toebrengen, 
trachtte hem te verwijderen. 
RDXH ontving bevel de Ca' 
tholijke Nederlanden te ver
laten. Hij begaf zich naar 
Rome, alwaar hij de behen
digheid had zijne gevoelens te 
vermommen, zoodat hij door 
Paus INNOCENTIÜS XII vrij 
wel ontvangen werd; maar 
CLEMENS XI , die hem beter 
had leeren kennen, verklaar
de hem bij eene bijzondere 
breve, onbekwaam, om ker
kelijke beneficiën en waar
digheden te bezitten. Het 
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gelukte hem echter door kui
perijen, tot kanonik der Sin-
te Gudula-kerk van Brussel 
te worden verheven ; in 1728 
overweldigde hij , onder de 
bescherming der Hollanders, 
toenmaals meester van Boor' 
nik, de waardigheid van ka
nonik dier stad. Het kapit
t e l , dat weigerde hem te 
erkennen en toetelaten, was 
het voorwerp van zijnen haat 
en zijne vervolgingen: de 
doorluchtige FENEION nam 
deel aan de smart der ka-
noniken van Boornik; de 
brief, welken die groote pre
laat, te dien einde schreef, 
komt voor in de Hisloire 
de Tournai, in 4.t° door 
POUTRAIN. Nadat RUTH te 
Brussel was ziek geworden, 
werd de kardinaal D'ALSACE, 
Aartsbisschop van Mechelen, 
daarvan niet zoodra onder-
rigt, of hij begaf zich der
waarts, om ,dit verdoolde 
schaap tot den schaapstal te
rug te brengen ; gedurende 
een geheel uur verzocht hij 
den ingang zijner woning 
en .kon dezelve niet beko
men. RUTH overleedin 1728 
zonder de Sacramenten der 
Kerk ontvangen te hebben. 
Zijn lijk werd heimelijk des 
nachts weggevoerd. Hij is 
de schrijver van het tiende 
en elfde deel van het Annèe 
Chrétienne van LE TOUR-
METJX. Hij heeft daarenbo
ven nog eenige thans verge

ten werken nagelaten. Wij 
hebben de voornaamste om
standigheden zijns levens ge
put , uit een op de plaats, 
met goedkeuring gedrukt ge
schrift, 1728. Zie ook Elan* 
driaïllustrata van SANOERÜS, 
laatste uitgave., daar waar 
over de dekens' van Boornik 
-wordt gesproken. 

RtJTHERFORTH (ÏHOMAS) , 
een Engelsche predikant, in 
1712 te Papworth Everard, 
in het graafschap Camhridge 
geboren, werd in het ST . 
JANs-collegie te Camhridge 
opgevoed, en na den geeste
lijken staat omhelsd te heb
ben , werd hij rector van 
Sehenfield, in Essex, en van 
Barley, in het graafschap 
Hertford; Hg had zich met 
wijsbegeerte, godgeleerdheid 
en zelfs met wiskunde bezig 
gehouden, en bezat vele ge
leerdheid. Er bestaat van 
RDXHERFORTH : 1.° Proeve 
over de deugd, hare hoe' 
danigheid, en de verplig' 
tingen welke zy oplegt enz., 
1744, in8.v°; — 2.o Stel
sel van natuurlijke wysbe-
geerte, 1748,2 dl.o in 4.*°; 
— 3.o Brieven aan MlD-
DLETON , ten gunste van 
SHERLOCK , over de prof e-
tien; 1750, i n 8 . v o ; _ 4.° 
F"er handeling over de won' 
derwerkent 1751 , in 8.v°; 
— 5.° Adres aan de gees
telijkheid van Essex; — 6.° 
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twee Brieven aan, KEN Ni' j 
COTT; — 7.° Bewijs van 
tegt der prolestansche her~ 
ken , om van de geestelijk
heid eene belijdenis van ge-
loof en leer te vorderen ; ~ 
8.° Brief aan BLACKBÜR-
NE , over hetzelfde onder
werp;— 9.p Leerreden. Hij 
is daarenboven de schrijver 
eener belangrijke verbete
ring eener plaats van PLÜ-
TAUCHÜS , waarin die schrij» 
-ver de werktuigen schetst, 
die aangewend werden om 
het vuur der godin VESTA ie 
onderhouden. RÜTHERFORÏÏÏ 
overleed in 1771» 

BüTIIIüS RO3F0S (PüBLIOS), 
een Romeinsch consul, in het 
jaar 105 vóór J . C. haalde 
aich door zijne zucht voor 
de regtvaardigheid, de vij
andschap der Romeinsche rid
ders op den hals. Na van 
landdieverij beschuldigd s en 
uit Rome te zijn verbannen, 
begaf hij zich naar Azië, 
en hield zich bijna altijd te 
Smyrna op. Op zijnen togt 
van Italië naar Azië, beij
verden zich alle steden , als 
om strijd, om hem afgevaar
digden te zenden , belast, 
om hem eene veilige en eer
volle schuilplaats aantebieden. 
SYIX'A wilde hem terugroe
pen ; -maar RÜTILIOS weigerde 
om in zijn ondankbaar va
derland terug te keeren. Hij 
besteedde den tijd zijner bal» 

lingschap aan de studie. Hij 
schreef de Geschiedenis van 
Rome, in het Grieksch, en 
die zijns Levens in het La
tijn , en verscheidene andere 
werken. Hij was een werk
zaam , geleerd en onderhou
dend man, en een bekwaam 
regtsgeleerde; aldus wordt hij 
door CICERO afgeschilderd. 
Hij beroemder zich op-zijtte 
naauwgezette regtschapén-
heid. Na aan eenen zijner 
vrienden eene onregtvaardige 
zaak geweigerd te hebben, 
zeide hem deze. » Wat is 
er mij aan uwe vriendschap 
gelegen, indien gij niet wilt 
doen wat ik u vraag?" — 
» En , antwoordde RÜTILIOS : 
wat gaat mij de uwe aan, 
indiea ik om uwentwille iets 
moet doen , dat met de regt
vaardigheid strijdt ?" 

RÜTILIOS NÜMATIANÜS(CLAÜ« 
DIDS), zoon van LACHANIOS, 
naar men meent te Toulouse 
of te Poiiierè geboren, bloei
de in de 5.e eeuw. Hij ge
raakte tot de eerste waardig
heden van Rome; maar hij 
verliet die hoofdstad, om in 
416 zijn verdrukt vaderland 
te hulp te snellen, en trachtte 
door zijne tegenwoordigheid, 
zijnen invloed en zijn gezag* 
de rampen te herstellen , wel* 
ke de barbaren er hadden te 
weeg gebragt. Hij was een 
heiden en een hevige vij
and der Christenen, Men 
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heeft Tan hem in treurver-
zen „ eene Reisbeschrijving, 
welke slechts een zeer zwak 
licht over de aardrijkskunde 
verspreidt, doch die^desniet-
tegenstaaride een belangrijk 
stuk is, waarin zeldzame bij
zonderheden voorkomen. Men 
merkt er de bekentenis des 
schrijvers in op, van de 
verbazende vermenigvuldi
ging der christenen,'gedu
rende de wreede vervolgin
gen , welke zij hadden te ver
duren gehad j hij spreekt ook 
over de gestrenge levenswijze 
der godvruchtige kluizenaars 
van het eiland Grapraïa en 
van die van Gorgone , welke 
hij echter, als een ware epi-
kurist, veroordeeldt. Deze 
reisbeschrijving die van het 
jaar 416 is-, is te Bologna 
in 1520, en te Jmsterdam, 
in 1687, gedrukt in 12.»% 
met de aanteekeningen van 
verscheidene geleerden, en in 
de Poelce Lalini minor es , 
Leyden, 1731, 2 dl.n in 
12,moj e r bestaan nog ver
schillende uitgayen en ver
talingen van dit werk. 

* RüTEIGE. of RüTLEDGE 
(de ridder JAMES) , een En-
gelschman, in 1750 geboren , 
werd-te Parijs opgevoed, 
en was het Fransch „ even 
zoo goed meester als zijne 
moedertaal. Hij beoefende de 
letterkunde niet het beste 
gevolg, en stond in betrek

king met de schoonste gees
ten der hoofdstad van Frank
rijk, Vol filozofische denk
beelden, omhelsde hij de 
grondbeginselen der omwen
teling , en bekleedde eene 

. plaats onder de meest opge
wondene demagogen. Zijn© 
geliefkoosde bezigheid was 
de straten en openbare plei
nen af te ioópèn, het volk 
bijeen te verzamelen en tot 
hetzelve het woord te voe
ren. Men zag hem bijna al
tijd te midden van muitsieke 
groepen. Hij was de verklaar
de vijand van den generaal 
IA FAVETTÜ: , en spaarde 
hem niet in zijne redevoe« 
ringen. Nadat die veldheer 

I
' op eenen zekeren dag be

volen had, eene bijeenscho-> 
ling uiteen te drijven, bij 
welke zich ook RUTMGE be
vond , vraagde hij hem naar 
zijnen naam. Deze antwoord
de hem: » Ik heet de helft 
het een' en de• helft het an
dere." Hierbij zinspeelde hij 
op den naam des eersten 
MOTIER LA FATETTE. ' Hij 
werd in hechtenis genomen,, 
doch kort daarna weder ia 
vrijheid gesteld. Onder het 
schrikbewind als deelgenoofi 
aan eene zamenspanning te« 
gen de conventie vervolgd, 
werd hij in 1795 gevangen 
genomen , en stierf het vol
gende jaar in den kerker. 
Er bestaan van hem een aan» 

I tal werken, te weten: 1»° 
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'Ze retour etc, {De terug' 
komst van den wijsgeer, 
of het verlaten dorp), een 
dichtstuk, naar hetEngelsch 
van OUTIER GOLDSMITH ge
volgd, Brussel, 1772, in 
8,vo; r _ 2,0 Essai etc.\Proe-
ve over het karakter en de 
zeden der Franschen, met 
die der Engelsehen verge
leken) r Londen, 1776, in 
12.moi— 3.° La Quinzaine 
etc. (Eet veertiendaagsch 
verblijf van eenen Engelsch-
man te Parijs , of de kunst 
om %ich in ^korten tijd te 
gronde te helpen), naar STER
KE vertaald , Londen, 1776 ; 
in 12.mo — 4.° Essai etc. 
(Staatkundige proeve over 
de gesteldheid van eenige 
mogendheden), Londen en 
Geneve , 1777 , in 8.vo; —• 
5.° Premier etc. (Eersteen 
tweede rei's van MYLORD 
* * * naar Parijs , bevat
tende het Veertiendaagsch 
verblijf enz.), Tverdun , 
1777, 2dl.niul2.rn?-, Lon
den, 1787,2 dl.n in 8.vd; 
—- Q.° Supplément etc. (Bij" 
voegsél tot het veertien
daagsch verblijf van eenen 
Engelschman te Parijs, of 
Gedenkschriften van den 
heer DE PROVENCE). Dit 
werk heeft verscheidene uit
gaven gehad, bij voorkeur 
noemen wij die van Parijs, 
1787, 2 dl.» in 12.«»o; —.' 

7,o Le Babillard (Be Bah' 
belaar), ven letterkundig tigd-

U T. 

schrift, in Januarij 1778be
gonnen , en tot den 30 Augus
tus van hetzelfde jaar voort
gezet , Parijs, 4 dl.n j n 
8. v o : men vindt in hetzelve 
eenige, goede stukken. — 8.° 
Le vice etc. (De ondeugden de 
zwakheid enz.) , Lausanne 
en Parijs, 1785, 2 dl.n in 
12.xn.o . __ 9#o jLPffOJYSME, 

of de gevaren der groote 
wereld, Parijs, 1789, 2 
dl.n in 12 mo; — lö.o la, 
Vie etc. (Het leven van den 
heer NECKER , directeui" 
generaal der geldmiddelen), 
ib. 1789, in8.vo; — ll.o 
Aventures etc, (Lotgevallen 
van mylord JOHNSON, of 
de Gevaren van Parijs), 
1798, 2 dl.» Jn 12.mo;enZ, 
RÜXLIGE heeft daarenboven 
twee Blijspelen geleverd: le 
Bureau etc. (het Ferstands* 
kantoor) in vijf bedrijven, 
Londen, 1777 in 8.v° en 
Les Comédiens etc.(De ToO' 
neelspelers of de stookka-
mer), in een bedrijf, te Pa
rijs ten tooneele gevoerd. 
Het5 ontbrak dezen schrijver 
niet aan geleerdheid; agne 
werken zijn wel geschreven, 
en men verwondert zich er 
nu en dan gezonde derikbeel* 
den en eene vrij zuivere ze
deleer in aantetreffen; men 
kan echter niet hetzelfde zeg
gen van eenige zijner romans. 
De Proeve over het karakter 
der Franschen en Ingelschen, 
eenige Staatkundige ' prae* 

http://2dl.niul2.rn
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ven, en hei Leven van NEC-
KfiB, zijn zijne beste werken. 

* Rüir (KABEL STEPHA-
NOS FRANCISCDS, luitenant-
generaal, graaf), te Besan.' 
gon, den 4 November 1774, 
uit eene achtbare familie ge« 
boren, volbragt zijne studiën 
met den grootsten roem aan 
het .collegie dier stad. Den 6 
October 1792 werd dejoDge 
RBIY in de artillerie-school 
van Chdlons geplaatst. Na 
zich door zijne vorderingen 
te hebben onderscheiden , 
verliet hij dezelve den 17 
Mei 1793 , om als 2.e lui
tenant, bij het 2.e regiment 
artillerie te voet geplaatst te 
worden, en reeds in de maand 
fenlóse van het 2.* jaar 
(1794), verwierf hem zijn 
schoon gedrag, den rang van 
kapitein bij hetzelfde corps. 
In deze hoedanigheid nam 
hij deel aan den tögt naar 
Egypte, gedurende welken 
hij een eere-sabel en den 
rang van bataillons-chef, in 
het gevecht van Lesbeh, ver
diende. Kolonel in het jaar 
10, brigade-generaal in 1807, 
nam hij deel aan al de veld-
togten van het grpote leger. 
Naar Spanje gezonden, om 
het bevel te voeren over de 
artillerie des 7.en corps van 
het leger van het zuiden, 
wist hij door zijne bekwaam» 
heid, met de plaatselijke hulp-

XXII. JDJSEI. -

middelen een aanzienlijk ma
terieel en middelen van pro
viandering daartestellen. Het 
was omtrent dezen tijd dat 
hij het denkbeeld openbaarde 
van eene nieuwe soort van 
hauwitser, onder den naam 
van obusier MÜTYaangeduid, 
en die met eenen zeer goe
den uilslag in de berg-oor-
logen is gebruikt. Den 9 
Januarij 1813 tot divisie-
generaal benoemd , maakte 
ikxsix den veldtogt van Sak-* 
sen mede, de diensten , welke 
bij in denzelveo bewees, ver
wierven hem den titel van 
rijks-graaf. In 1814 voerde 
hij en chef het bevel over 
de artillerie van het groote 
leger, ,Omtrent dezelfden tijd 
werd hij met eene der nete» 
ligste missiën belast, welke 
men aan eenen staatsman kon 
toevertrouwen; hij was het, 
dien men den Yendeeschen 
legerhoofden toevoegde, om 
onder eenen zelfden standaard 
de krijgslieden te vereenigen , 
die de zaak van den vorst 
hadden gediend en degene, 
die Frankrijk voor hem had
den behouden. Het weJge-
lukken dezer moeijelijke on
derhandeling verwierf hem 
het vertrouwen des konings, 
In 1817 tot algemeen direc
teur der buskruiden en sal
peters benoemd, voerde bij 
bij dezelve de gelukkigste 
verbeteringen in , en werd 

E 
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in 1819 tot pair van Frank
rijk verheven. Hij werd ook 
staatsraad, vice^president der 
commissie van oorlog, en 
voorzitter der commissie,'be
last met het onderzoek der 
geschreven stukken de schat
kist betreffende, een' post, 
•welken hij tot aan zijnen dood 
behield. Op het einde zijns 
levens tot lid van den hoogen 
raad van oorlog benoemd, 
heeft hij aan deszelfs gewig-
tige werkzaamheden geen deel 
kunnen nemen. BegraafRu-
i r is den 2.4 April 1828 
overleden. Hij was groot-
officier van het legioen van 
eer, en commandeur der ko
ninklijke en militaire orde 
van den heiligen LODEWUK. 

RÜVIGNT (HENDRIK, mark
graaf DE), een Fransch edel
man, in 1647 geboren, was 
algemeen agent van den pro-
testantsohen 'adel in Frank' 
rijk t tijdens de intrekking 
van het edikt van Wantes, 
stak hij naar Engeland over, 
alwaar hij zich deed natura
liseren , en den titel van graaf 
van GAtLoWAT, aannam, 
welken hij sedert dien tijd 
voerde. Na den dood van 
den maarschalk DE SCHOM-
BERG, werd hij kolonel vajn 
het regewent ligte ruiterij, 
hetwelk onder de regering 
van koning W I U U M enkel 
•oi.t Hugenooten had bestaan. 
Deze vorst gaf hem het be« 

vel over de Engelsche troe
pen in Piémont met de hoe
danigheid van gevolmagtigd 
afgevaardigde bij den hertog 
van Savooije, alvorens dat 
hij zijnen bijsonderen vrede 
in 1696 had gesloten. Deko» 
ningin ANNA benoemde hein 
ook, gedurende den Spaan-
schen successie oorlog, tot op-
perveldheer harer troepen in 
Portugal, Hij verloor in 1707 
den slag van Jlmanza in 
Spanje, en in 1709 dien 
van Gudiana in Portugal. 
Deze slechte uitslag deed hem 
naar Engeland terugroepen, 
en men beroofde hem van 
de hoedanigheid van onder-
koningvan Ierland. Hij werd 
echter later met lord GBAS* 
TON, tot lord geregtshecr van 
dat koningrijk benoemd, e» 
overleed in 1720. 

RüYSBROEK of RUSBUOECH 
(JOANNES), in 1294 geboren, 
in de plaats, waarvan hij den 
naam draagt en die tusschen 
Brussel en Malle gelegen is, 
was de eerste prior, der re
guliere kanoniken van den 
B. Ar/GüSTiNüs, in het kloo« 
ster van Groenendaal {val' 
lis viridis), in het bosch 
van Soignies, bij Brussel, 
en overleed aldaar in 1381, 
met de titels vereerd van neer 
uitnemend, bespiegelend en 
goddelijke leeraar, Zyn roer» 
lokte tot hem uit, met ver« 

scheiden aanzienlijke perso« 
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nen van beiderlei geslacht, 
eene menigte leeraars, onder 
welke men telt JOANNÉS TAÜ-
IERÜS. Deze godvruchtige en 
geleerde dominikaner, droeg 
hem eenen grooten eerbied 
toe, en ofschoon hij een veel 
grooter godgeleerde wa^ dan 
RUYSBROEK, zeide hij echter 
veel bij hem gevorderd te zijn, 
in de wetenschap van het be
spiegelend léven. Men be
waart de FP~erken van RUIS
BROEK in het klooster van 
Groenendaal,in handschrift, 
3 d l . n , op perkament, Su-
RIDS heeft dezelve uit het 
Ylaamsch in het Latijn ver
taald. De beste uitgave is 
die van Keulen, 1692, in 
4.t° Men vindtin dezelve zij
ne Levensbeschrijving, door 
HENDRIK DE POMÉBE zamen-
gesteld. Deze fferken zijn 
gehekeld door JOANNES GER-

SON , : BOSSÜET en FtEDRY ; 
maar DIONYSÜJS de Kar-
thuizer, Sixxos van Sienna , 
LESSIÜS en verscheiden an
deren hebben dezelve verde
digd. SÜRIÜS zegt dat GER-
SON niet dan een slecht af
schrift heeft gezien. Indien 
men bij het lezen dezer wer
ken en andere van dien aard, 
de verhandeling van BÖSSÜET , 
Mystici in tuto voegt, zal 
men niet blootgesteld zijn 
otn zich aan een overdreven 
geestelijk gevoel overtegeven, 
a ' te spitsvindig of al te bui-
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lengewoon , dan dat God er 
vele zielen toe roepen zoude. 
Men kan echter geloovën, 
dat indien van den eenen 
kant de taal der Mystikers 
soms eene gunstige • verkla
ring noodig heeft, van den 
anderen de geleerde prelaat, 
dezelve tot eene naauwkeu«« 
righeid wil brengen, die de 
buitengewone wegen schijnt 
uittesluiten, langs welke God 
soms de menschen geleidt, 
terwijl hij van de gewone 
regels afwijkt. GERSON zelf 
zeide, dat men in die soor
ten van werken niet altijd 
de gestrenge naauwkeurig-
heid der taal, noch zelfs de 
gewone' begrippen der zede-
kunde moet vorderen. Hij 
verzekert dat degene die niet 
de ondervinding van het' 
mystieke leven hebben, er 
even zoo min over kunnen 
oordeelen als een blinde over 
de kleuren. — Zie ARMEI.-

LË , JOANNES D'TfiPEZ, FÉ-
NÉLON , MALAVAI. (FRANCIS-
CDS) , TAÜLÈRE enz. 

RÜYSCH. »- Zie ROÏSCH. 

ROTTER {MICHIEÜ ADJU-
AANSZ, DE) , een beroemde 
Nederlandsche zeeheld, dea 
24 Maart 1607, te Vlissin-
gen geboren, was pas elf ja
ren oud, toen hij reeds naar 
zee vertrok. Hij onderscheid
de zich in de verschillen* 

2 
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de betrekkingen, in welke 
hij achtereenvolgend,geplaatst 
werd. Na bootsmans-leerlirg, 

v bootsman en stuurman te zijn 
geweest, werd hij scheepska-
pilein. Hij verdreef de leren 
die zich van Dublin meester 
«jaken en er de Engelschen 
uit verjagen wilden. Acht 
reizen naar de West'Indi'én 
en twee naar Brazilië, ver
wierven hem in 1641 den 
rang van schout-bij-nacht. 
Het was alstoen dat hij ter 
holp der Portugezen tegen 
de Spanjaards gezonden werd. 
Hij droDg in den strijd tot 
in het midden der vijanden 
door, en gaf zoo vele bewij
zen van dapperheid,-dat de 
koning van Portugal zich 
niet kon onthouden, hem 
den grootsten lof toetezwaai-
jën, en hem met eenen gou
den gedenkpenning, hangende 
aan eene keten van het zelfde 
metaal, te vereeren. Hij verr 
wierf nog grooter roem voor 
Salé,- eene stad van Bar-
hartje. Ondanks vijf Algerijn-' 
sche kaper-schepen , drong 
hij alleen voor de reede dier 
stad door. De Mooren van 
Salé, aanschouwers dezer 
schoone daad, wilden dat 
DE ROTTER, op een prach
tig paard gezeten, en te voet 
gevolgd, door de kapers-kapi-
teinen, zegevierend de stad 
zou binnen trekken. Een smal-
deel van 70schepen werd,in 
het jaar 1653, onder het be

vel van den admiraal TROMP, 
tegen de Engelschen' opge
zonden. DE ROTTER onder
steunde op eene bekwame 
wijze dien vlootvoogd, in drie 
gevechten, welke den vijan
den geleverd werden. Hij 
begaf,zich vervolgens op het 
einde van het jaar 1655 naar 
de Middellandseke zee, en 
veroverde een-aantal Turk-
sche schepen, aan boord van 
een' van welke zich de be
ruchte renegaat AMANDOS DB 
Dus bevond, welken hij deed 
ophangen. In 1659, ter on
dersteuning van den koning 
van Denemarken tegen de 
Zweden gezonden, handhaaf
de hij zijnen ouden roem, 
en verwierf zich nieuwen. 
De Deensche vorst veradelde 
hem en zijne familie en gaf 
hem eene jaarwedde. In 1661, 
deed hij een schip van Tu
nis stranden, verbrak de 
kluisters van veertig chris
ten-slaven , sloot een verdrag 
met de Tunisanen, en bragt 
de Algerijnsche kapers tot 
rede. De posten van onder-
admiraal en van luitenant
admiraal-generaal waren de 
belooning zijner heldendaden. 
Hij verdiende deze. laatste 
waardigheid, de hoogste naar 
welke hij kon dingen; door 
eene roemrijke overwinning 
welke hij in 1672, op de 
vereenigde Fransche en En-
gelsche vloten behaalde. De 

vereenigde magt van twee 
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groole koningen had geene 
strijdkracht op zee kunnen 
brengen, bestand om zich 
met die der republiek van 
weinige en kleine provinciën 
te meten. Na deze zeege
vechten, deed hij de rijk-
geladene Indische koopvaar-
dij-vloot, van welke de vij
anden zich gevleid hadden , 
zich meester te maken, te 
Texel binnenloopen. In het 
volgende jaar hadden er drie 
zeeslagen , tusschen de Hol-
landsche en de vereenigde 
Fransche en Engelsche vlo
ten plaats. In alle drie werd 
de admiraal DE ROTTER meer 
dan ooit bewonderd. D'ES-
XRÉES , onderadmiraal der 
Fransche schepen, schreef 
aan CÓXBERT'; » Met mijn 
leven wenschte ik den roem 
te koopen , dien DE RÜYIER 
zich -verworven heeft." DE 
RüYTER had er niet lang 
genot van ; hij werd ge
kwetst voor de stad jdgus-
ta in Sicilië, in eenen 
zeeslag, welken hij aan de 
Franschen, onder hunnen 
vloot-voogd DÜQUESNE lever
d e , en overleed 10 dagen 
daarna , te Syraousa , den 
29 April 1676. Zijn lijk 
werd naar Amsterdam ge
voerd , en aldaar in de nieuwe 
kerk bijgezet, alwaar de 
staten-generaal, hem een 
praalgraf oprigtten der alge-
meene erkentenis waardig; 

maar hetgene wat niet even 
lofwaardig kan genoemd wor
den , is dat genoemd monu
ment, het einde van het koor 
inneemt, de plaats des hoog-
altaars, waar vroeger de Ca-
tholijken aan God het eeu
wige offer opdroegen. » Dit, 
zegt een reiziger , moet echter 
geene verwondering baren , 
voor hen, die te Sckevenin* 
gen eenen walvischkop en te 
Zaandam de schilderij eener 
vrouw in barensnood, de
zelfde plaats hebben zien in-
nerrten, ongetwijfeld 901 het 
gezegde van SAUMAISE te be« 
waarheden: Mostri resecm-
runtx religionem vsque ad 
vivum." [In onze dagen heeft 
ook de geboorteplaats van 
r*E RUTIER , de stad Flis-
singen , aan de nagedachtenis 
van haren heldhaftigen voed-
sterling, binnen hare veste. 
een prachtig standbeeld op-
gerigt, en nog— 1844 — 
is men bezig hem een ander 
monument toetewijden , be
staande in eene prachtige 
geïllustreerde Levensgeschie
denis van den onsterfelijken 
zeeheld, waarvan de bewer
king en uitvoering weinig te 
wenschen overlaten], 

RÜZANXES* — ZieBfiOtco» 

Rozi. — Zie EFFIAX. 

RrcKE of RÏCQOIOS (Jus* 
3 
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Tüs), Ie Gend in 1587 ge
boren , Jegde zich met ijver 
toe op de beoefening der 
schoone letteren en oudhe
den. Hij reisde door Italië, 
en hield zich gedurende Ver
scheiden jaren te Rome op. 
In zijn vaderland terugge
keerd , werd hij kanonik van 
Gend. De werken, Welke 
hij er in het licht gaf, ver
wierven hem den titel van 
Moomsch'burger, en deden 
hem in 1624 naar de hoofd
stad der christenheid terug 
roepen. Paus URBAMIS VIII 
gaf hem eenen leerstoel vooj* 
de welsprekendheid te Bo-
logna, alwaar hij in 1627 
overleed. Hij heeft een aantal 
gedichten in het licht gege
ven , welke op prijs worden 
gesteld. Zijn werk II Ga-
pitolio romano, Gend, 1617, 
in 4 . t 0 , bewijst dat hij in 
de ongewijde oudheden zeer 
ervaren was. JACOBÜS GRO-
BOVIUS , heeft er* eene uit
gave met aanteekeningen van 
gelevérd, Leydeh t 1696. 

RVCKIÜS(TBEODORÜS), een 
Nederlandsche letterkundige, 
ïn 1640, te Jrnhem gebo
ren, werd advokaat te 's Gra-
•venhage, en daarna hoog
leeraar in de geschiedenis te 
Zeijden. Hij heeft in het' 
licht doen verschijnen: l.o 
eene Uitgave van TACITÜS , 
met aanteekeningen, Zet/den, 
1687, 2 d!,»in i2 ,»o, zeer' 

op prijs gesteld. — 2.° eene 
id. van STEPHANDS BYZANTI-
NDS, 1684, infol. Men vindt 
in dihwerk zijne verhandeling;, 
De primis Italice colonis, 
vol nasporingen , welke den 
geschied- en aardrijkskundi
gen zeer nuttig zijn geweest, 
Hij .overleed in 1690. 

* RTE (FERDINAND DE LONG» 
W I , meer bekend onderden 
naam van), aartsbisschop van 
Besancon, in 1556 geboren, 
stamde uit een oud huis van 
Bourgondïè af. Hij was in 
het begin de militaire loop
baan ingetreden, diende een'-
gen tijd inde Nederlanden, 
legde vervolgens de wapens 
neder, om den geestelijken 
staat te omhelzen.-Hij begaf 
zich naar Home, en werd 
na den dood van den kar
dinaal DE GRANVEtLE, door 
SIXTÜS T tol aartsbisschop 
van Besancon verheven. Het 
diocees had hem verscheiden 
nuttige gestichten te danken. 
Gezamenlijk met het parle
ment van Dólê, met het 
bestuur van het graafschap 
Bourgondië belast, droeg 
hij bij tot de verdediging van 
Mie, in 1636 door den prins 
van Gondè belegerd, en over
leed den 2 Augustus van 
hetzelfde jaar, door de ver» 
moeijenissen, welke hij ge* 
durende dat beleg had uit
gestaan , afgemat en uitgeput. 
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KJER (ANDRKAS DU) , lieer 
van Malezatr, te Marcigny, 
in het oude Fransche gewest 
Maconnais, geboren, gewoon 
kamerheer des konings, en 
ridder van het heilige graf, 
verbleef langen tijd te Kon-
stantinopel, Werwaarts de ko
ning van Frankrijk hem ge
zondenhad. Hij was consul der 
Fransche natie in Egypte, 
en overleed in Frankrijk, 
omtrent het midden der 17.« 
eeuw. Hij was de Oostersche 
talen volkomen meester. Men 
heeft van hem: ï .° Turk-
sohe Spraakkunst, Parijs, 
1630, in 4.t°; — 2.o eene 
Vertaling in het Fransch 
van den Jlcoran , ELZEVIR , 
1649, in 12.m o , Amsterdam 
1770, 2 dl.» in 12.>»o, of
schoon slordig en in eene 
Verouderde taal vervat, wordt 
dezelve door de ware kenners 
boven die van SAIE en SAVARI 
(«ie die artikels) verkozen , 
wijl DB RVER slechts tracht 
te vertalen, en niet om schoo-
ne denkbeelden van het oor
spronkelijke te 'geven. Men 
heeft hem ten onregte ver
weten van het tafereel der 
geloofsleer of der droomerijen 
van de Mahomedanen over
dreven te hebben, door bij 
den Jlcoran de denkbeelden 
der commentators te voegen. 
De heer PORTER, een in dit 
vak diep ervaren man, be
kent zulks: » De vertaling 

•• E 

van DÜ RYER , zegt hij , is 
welligt ongetrouw , wat het 
taalgebruik betreft; maar ten 
opzigte van de geloofsleer is 
zij zeer naau wkeurig." O&serv. 
sur les Turcs t. 1. pag. 
125. — 3.° eene Fransche 
Vertaling van den Guitstan, 
of het rijk der rozen , za-
mengesteld door SAADI , vorst 
der Turksche en Perzische 
dichters, Parijs , 1634, in 
8.vo GBNTIÜS heeft hetzelfde 
boek in het Latijn vertaald , 
onder den titel van Rosarium 
pólilicum. Deze laatste ver
taling wordt boven die van 
0ü RYER verkozen. 

RTER (PEIRÜS DÜ) , ge
schiedschrijver van Frank-
rijk, te Parijs in 1605 
geboren, werd lid der Fran-

'sche akademie in 1646, en 
overleed in 1658, na secre
taris des konings, en latei-
van CiESAR, hertog van Ven~ 
d$me , te zijn geweest. Een 
slecht gekozen huwelijk sloeg-
zijner fortuin den bodem in, 
en hij wilde dezelve door 
zijnen geest herstellen. Hij 
werkte met overijling ,• ona 
zijne familie van de opbrengst 
zijner voortbrengselen te doen 
bestaan. Men verhaalt dat 
de boekverkooper SOMMAN-
vixtE, hem eene Fransche 
kroon , voor elk blad zijner 
vertalingen gaf, die zeer tal
rijk zijn. Het honderdtal 

4 • . 
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grooledichiregels, werd hem 
met "vier franken , en het 

^honderdtal kleine met twee 
franken betaald. Dit had ten 
gevolge dat er eene menigte 
onbekookte werken van hem 
hestaan; en men kan van 
hem zeggen: Magis fami 
quam famoe inserviebat. Hij 
heeft 18 tooneelstukken za-
mengesteld. Die, welke hem 
het meeste tot eer hebben 
•verstrekt, zijn de treurspelen 
Jlcyonée, Saul, en Scévole. 
Het laatste schijnt zelfs nog 
den prijs op de andere te 
behalen. De stijl van DÜ STER 
is vrij vloeijend ; hij schreef 
met gemakkelijkheid zoowel 
in dichtmaat als in onrijm ; 
maar de noodzakelijkheid, 
om in zijne huisselijke uit
gaven te voorzien, vergunde 
hem den tijd niét, om dè laat
ste hand aan zijne werken te 
leggen. — Zijn vader IZAAK 
DÜRVER, in Ï631 overleden, 
had eenige weinig bekende 
I? er derszangen vervaardigd. 

BTMER (THOMAS) , een ge
leerde Engelschman der 17.e 

eeuw, in 1650, in het 
Noorden ma Engeland ge
boren , légde zich toe op het 
algemeen regt en de geschie
denis. Aan zijhen arbeid heb
ben wij het begin eener be
langrijke, en door de me
nigte boekdeelen en schoone 
uitvoering, kostbare verza
meling te danken. Hij gaf 

dezelve in het licht op bevel 
der koningin ANNA , en zij 
werd door ROBERÏ SAKDEB» 
SON voortgezet. Zij bevat alle 
publieke akten , tractaten, 
overeenkomsten en zend-brie» 
ven der koningen van JEn~ 
geland, met betrekking tot 
alle andere soavereinen, on
der dezen titel: Foedera, 
conventiones, et cujuscum-
que generis acla fublica etc. 
Zonden, 1704,. en volgende 
jaren , 17 dl.» in fol. SiN> 
DERSON vermeerderde dezelve 
in 1726', met drie andere 
deelen. Deze uitgebreide en 
nuttige verzameling, werd 
in het volgende jaar in 20 
deelen in fol. herdrukt, en 
te 's Gravenhage, in 1739, 
in 10 dl.n j n fol. met eene 
kleinere letter dan die van 
het oorspronkelijke, nage-
drukt. Ook bestaat er eene 
verkorte uitgave van in 1 
dl. in fol. zonder jaartal of 
drukoord. 

RyssEN (LEONARDÜS), een 
Hollandsche godgeleerde der 
17.e eeuw, bediende ziel» 
van de kunde, welke hij i" 
"de beoefening der godge
leerdheid had geput, om 
verschillende Fer/iandeUn' 
gen _dezelve betreffende in 
het licht te geven. De beste, 
welke men van hem kent is 
die tegen BEVERIAND: V* i 
peccato originali, Deze ver
handeling van RISSEN is n»et 
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zeer algemeen ; zij is getiteld: 
Justa detestatio libelli BE-
FERZANDl, de peccato ori-
ginali, in 8.v°, 1680. Dit 
is eene goede wederlegging 
van de onbetamelijke en on* 
gerijmde paradoxe stelling, 
welke BsVERfcAND, volgens 
CoRtfEUS AGRIPP.4 had her
haald , en die, zoo ais wij 
zulks hebben aangemerkt, 
niet alleen strijdt met de 
vastgestelde orde, ter voort
planting en voortduring van 
het menschelijke geslacht (zie 
AGKIPPA-HBNOBIK CouNEiasj, 
maar met het bestendig en on
veranderlijk geloof der Catho-
lijke Kerk , die altijd in den 
letterlijken zin datgene heeft 
opgenomen, wat men in het 
boek Genesis, over de trou
weloosheid van den eersten 
mensch vindt aangeteekend; 
zoo als zij zulks in hare ge-
heele liturgie verklaart, en 
er zich in de Mis der passie 
bijzonder over uit laat: Sa-
lutem humani generis in 
ligno crucis constituisli ; ut 
unde mors oriebatur , inde 
vita resurgeret; et qui in 
ligno vincebat, in ligno 
quoque vincerelur, 

RZACINSKI (GABRIEE,), een 
Poolsche geschiedschrijver der 
achttiende eeuw , door zijne 
landgenooten als hun' P « -
SIDS beschouwd, was mi 

eene adellijke familie gespro
ten , en is de schrijver eener 
Natuurlijke Geschiedenis 
van Polen , in hel Latijn , 
zeer op prijs gesteld, San* 
domir, 1721, in 4.*° Hij 
leverde een bijvoegsel tot zijn 
werk, onder den titel van 
Auctüarium historice natu-
ralis régni Polonice , 17381 
1742 , in 4. t 0 Zijne-geschie
denis bevat zeer belangrijke 
bijzonderheden. Hij noemt 
in dezelve zijn vaderland de 
horenschuur van Europa , 
en het verdient dézen naam 
als men de volgende daadaa-
ken in aanmerking neemt. 
Polen' verschafte in 1392 
aan drie honderd Fransche 
en Engelsche schepen ioreri, 
in 1415 voorzag het de staten 
van Duitschland; in 1491 
voedde het Genua, Rome 
en Toshanen , eindelijk bood 
zich in 1626 , deSpaansche 
gezant aan , om al de granen 
te jkoopen, welke niet tot 
het onderhoud van Polen 
zelve noodzakelijk waren. 
De omwentelingen , de par
tijschappen , de oorlogen , de 
invallen der verbondene mo
gendheden j en vooral de 
verschillende verbrokkelingen 
van dit schoonerijk , hebben 
veel nadeel aan de beoefening 
van den akkerbouw, en bij 
gevolg aan deszelfs vrucht
baarheid toegebragt. 

E 5 
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A of SAA (IMMANÜEL) , een 
Jesuit, in 1530, te Filla-do* 
Condè in Portugal geboren, 
aanvaardde het gewaad van 
den heiligen IGNATIÜS, in 
1545. Na Ie Coimbra en 
te Rome onderwezen te heb
ben, wijdde, hij zich aan den 
kansel toe, en predikte met 
den grootsten roem in de 
meeste steden van Italië, 
PlüS V maakte gebruik van 
zijne dieast tot eene nieuwe 
uitgave des Bijbels. Hij over
leed in 1596, te Jrona, 
in het diocees van Milane, 
werwaarts hij zich begeven 
had, om van zijnen arbeid 
uitterusten. Er bestaat van 
hem: 1,° Soholia in qua' 
tuor jEvangelia, Antwer
pen , 1596 , in 4,to ; £yon, 
1610; tfeulen, 1620; — 
2,° Notationes in totatn sa-
cram Scripturam, Antwer
pen , 1598, in 4.to , fCeulen, 
1610. Zijne aanteekeningen 
op den Bijbel zijn kort en 
letterlijk. Er komen er. een 
aantal in foor, die in hare 
kortheid, meer licht over 
den gewijden tekst versprei
den, en groote moeijelijkhe-
dcn beter oplossen, dan breed

voerige commentariën, — 3.0-

Aphorismi confessariorum, 
Barcelona, 1609; Parijs, 
1609; Bouai, 1627, ver-
beterde uitgave; Lyon, 1612; 
Antwerpen , 1615 ; Roua-
nen , 1617. Men verzekert 
dat hij veertig jaren aan deza-
menstelling van dit werk be
steedde , ofschoon het slechts 
uit één deel in 12.»»° be
staat. De biechtvaders vin
den er uitmuntende regels 
in , vruchten der ondervin
ding , des oordeels en der 
opregte godsvrucht des schrij» 
vers. Het werk is niet uit 
zijne handen gegaan, ju'sl 

zoodanig als het thans voor 
ons ligt, daar de meester 
van het heilig paleis, eenige 
uitspraken, die hem van de 
gevoelens, onder de godge* 
leerden gewoonlijk aangeno
men, schenen aftewijken, ef 
in had doen veranderen w 
er uit had doen vervallen. 

SAA (CÓRREA DE). — Zie 
CORREA DE SAA. 

. SAA DO MIRANDA ( F R ^ ' 
CISCDS) , een beroemde P»1"' 
tugeesche dichter, ridder der 
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len vol bevalligheid en na
tuurlijkheid en bekoorlijke 
beschrijvingen." Maar meer 

•bezorgd om de gebreken des 
harten te verbeteren, dan om 
vermaak aan den geest te ver» 
schaffen, legde hij er zich, 
op toe ooi zedelijke gronde 
beginselen in dichtmaat te 
brengen, welke voor de dicht* 
kunst soms niet vatbaar zijn; 
de zijne biedt steeds nuttige 
lessen aan,-

CAristüS'orde in Portugal, 
te Coïmbra in 1495 gebo
ren, was in het begin hoog
leeraar in de regisgeleèrdheid 
aan de hooge school zijner 
geboorteplaats. Hij had zich 
enkel, uit inschikkelijkheid 
voor zijnen vader aan de regts
geleèrdheid i toegewijd. Zoo
dra hij denzelven verloren 
had, legde hij zich geheel 
eri al toe op de zedekundige 
wijsbegeerte en op de dicht
kunst, Na eene reis door 
Spanje en Italië, keerde 
hij met zeer uitgebreide'kun-
digheden naar Portugal te
rug. Koning JOANNES III en 
de infant JOANNES vereerden 
hem met hunne toegenegen
heid ; maar SAA had het ge
luk niet dezelve te behouden. 
Hij verliet het hof e» sloot 
zich op in een buitenverblijf, 
tot aan zijnen dood, in 1558 
voorgevallen. Zijne dichter
lijke werken bestaan in Brie' 
ven, Klinkdichten , Her
derszangen en Liederen, Zij 
zijn in 1614, te Lissabon in 
4. t0 gedrukt. SAA DO M I 
RANDA , is de eerste dichter 
zijner natie, die zich eenen 
naam heeft verworven. » In 
zijne Herderszangen, zegt 
een levensbeschrijver, komt 
MIRANDA, in toon en ryth-
mus, dan de Italiaansche 
Canzone, dan het Latijnsche 
lier- e n zelfs heldendicht na» 
bij, Ondanks dit gebrek, 
vindt men in dezelve taferee-

SAADI of SADI, bijgenaamd 
MOSLIH-EDDIN , een beroemd 
Perzisch dichter, in de stad 
Schiraz, hoofdstad der pro
vincie Farsistan in Peraië, 
in het jaar 1194 der Chris
telijke tijdrekening geboren. 
Hij werd dóór de Franken 
in het Heilige-land tot slaaf 
gemaakt en arbeidde in die 
hoedanigheid aan de vesting-
werken van Tripoli. Een 
koopman van Aleppo kocht 
hem vrij voor den prijs van 
tien gouden kroonen, en gaf 
hem honderd andere als hu
welijksgeschenk voor zijne 
dochter, met welke hij hem 
in den echt deed treden, 
Maar deze vrouw verwekte 
hem zoo veel verdriet, dat 
hij zich niet kon onthouden 
aan hetzelve lucht te geven 
in zijne werken, en voorna
melijk in zijoen Gulistan, 
welke in 1258, in dicht
maat en in on rij in in het 
licht verscheen. Eenigen tijd 
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daarna gaf hij zijnen Bostaii 
in het Jicht, die geheel be
rijmd is, Zoowel als een an? 
der zijner werken , dat den 
titel van Molamdat voert. 
Het woord Gulislqn betee
kent in de Perzische taal een 
tuin of bloemperk, en dat 
van Bostan, wordt vooreenen 
vruchttuin genomen ; dat van 
Molamdat beteekent in het 
Arabisch , vonken , stralen, 
staaltjes. Hij overleed in 
1296 in den ouderdom van 
102 jaren. VOLTAIBE stelde-
weinig belang in zijne dicht
werken ; maar wijl hij met 
de Perzische taal onbekend 
was, is zijn gevoelen welligt 
niet gegrond. Indien men 
volgens de dichtregels oor
deelt, welke hij zelf er van 
aanhaalt, kan men zich niet 
onthouden in den Perzischen 
dichter veel kracht en ver
hevenheid te erkennen. Zie 
hier hoe hij over God spreekt: 

tt Hij weot duidelijk hotgeno wat nooit was: 
Zijn oor is vol van hotgene men niet hoort, 
Met de eeuwige otsnoald zijner Voorzienig-

(hoid 
Heeft hij in den schoot onzor moedors onze 

(gelaatstrekken gevormd. 
Hij draagt de Zon van liet Oosten naar het 

CWosten, 
Hij bezaait do Hcrgen mot Robijnen, 
Hij neemt twee druppelen water: van den 

(oonon maakt hij con mensch, 
Van den anderon vormt hij do "parel in het 

(diepslo dor Zee, 
1 Op het geluid zijiïer stem, word hot wezen 

(nit hot niet geroepen. 
Bat hij spreko, en «ogenblikkelijk zol hot 
T - . •... , (heelal 
In het onmetelijke van dernimtconhotlo-
T, . . .. , W.igo'erngkoeren: 
Bat hn spreko, on oogonhhkkelijk keert het 
„ , , , , . . . . . . verniotigdo hoolal, 
l o t do volhoud van zijn bestaan terug," 

Men kan ligtelijk ontwaren 
hoe juist de denkbeelden van 

den Perzischen dichter om» 
trent de Godheid waren (Zie 
KANG-HI), Gulistan is door 
den abbé GAUDIN, in 1791, 
en vroeger door DÜ RVER («ie 
dat artikel), in bet Fraasch 
vertaald. 

SAADJAS-GAOW , een be
roemde rabbijn, io 892 ge
boren ; en in 942 overleden, ! 
was het hoofd van de aka-
demie der joden , te Sora, 
bij Babyion gevestigd. Men 
heeft van hem: 1.° eenever* 
handeling, getiteld: Sepher 
Maëmaunoth, in welke hij 
over.de voornaamste geloofs
artikelen der joden handelt. 
-T- 2.o eene Ferklaring van 
het boek Jézira. — 3.° een 
Commentarium op ÜANief" 

'— -4.° eene F er taling x& 
het Arabisch van het Oude 
Testament, en andere werken. 

SAAS. (JOANNES), in 1703, 
te Saint Pierre de Fran-
queville, in het diocees va* 
Rouanen geboren, was 1'" 
der akademie dier stad, efl 

overleed in 1774. Na secre
taris van den Aartsbisschop 
en opziener der bibliotheek 
van het kapittel van Roua' 
nen te zijn geweest, bekWöm 

hij in 1742, de pastorie »f 
Darnetal, en werd later |0 

1751, tot,een kanonikaat la 

de hoofdkerk van Rouanen j 
bevorderd. Eene onafgebr0" 
kene stadie, maakte hem«eet 

http://over.de
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ervaren in de letterkunde, 
en een' der bekwaamste bi-
bliographen van zijnen tijd. 
Doch meer den roem der let
teren» dan ïijnen eigen roem 
beoogende, legde hij nooit 
meer werkzaamheid aan den 
dag, dan wanneer het te doen 
was om anderen nuttig te 
zijn, het zij door lange en 
moegelijke nasporingen , het 
zij door het nazien hunner 
werken. Behalve belangrij
ke handschriften , welke hij 
heeft nagelaten, heeft hij 
verscheiden andere naamloos, 
of onder geleende namen doen 
drukken, onder anderen: l.o 
Catéchisme etc. (Catechis
mus van Róuanen). -— 2.° 
Nouveau etc. {Nieuwe Be-
neficïèn-lijst van Rouanen), 
1738, in 4 > ; — 3.» No-
tice etc. {Lijst der hand
schriften der kerk van Moua
nen), 1746, in I2.WOJ — 
4.° Lettre etc. (Brief over 
de catalogus van de biblio
theek des konings), 1749, 
in 12.m°; — 5.° verschei
den Beoordeelende brieven, 
over het Supplément van MO
KERT, 1735, over de /ency
clopédie, over het Woor
denboek van den abbé LAD-
VOCAT, Douai, 1762, in 8.v° 
Deze brieven zijn vol wijze 
aanmerkingen ,gewigtige ver
beteringen , en verraden veel 
oordeel en kunde; de schrijver 
is een der eersten, die de mas-
«ive compilatie der Encyclo

pédie op haren waren prijs 
hebben gesteld ; hij toont niet 
alleen de grove dwalingen , 
maat ook de kwade trouw 
en de heillooze bedoelingen 
van derzelver bewerkers -aan. 
— Zie DiDERpT. — De lof
rede van SAAS, door COXTON 
DESHOÜSSATES is te Parijs, 
in 1776, in 8.v° gedrukt. 

SAAVEDRA. — - Zie CER-
VAMES. 

SAAVEDRA FAXARDO (DJE-
GO DE) , een letterkundige 
en diplomaat, in 1584, uit 
eene adellijke familie, te Al-
gezarès, een vlek in het ko
ningrijk Murcië, in Spanje, 
geboren. Na geheim-secre-
taris van den kardinaal BOR-
GIA , onder-koning van Na
pels, te zijn geweest, werd 
hij afgezant te Rome, en ge
durende vier-en«dertig jaren, 
tot verschillende onderhande
lingen, in Italië., Duitsch-
land, en Zwitserland ge
bruikt. In 1646 tot den 
hoogen raad van Indï'è be
noemd , begaf hij zich .later 
in een Augustijnen-klooster, 
en overleed in 1648. Er be
staat van hem: 1.° Denk" 
beeld van een staatkundige 
vorst, —• 2.° De Golhische 
kroon enz. Antwerpen, in 
fol. —i 3.o de Letterkundige 
republiek, een critisch werk, 
waarin eenige goede boerte-
rijën voorkomen, SAAVEDKA 
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was ridder der orde van den 
H. JACOBUS. 

SABACOS , een Ethiopiër , 
maakte zich,, naar men zegt, 
meester van JE gijpte, en was 
de vader van THARACA , die 
EZECHÏAS te hulp kwam,zoo 
als zulks in het 4.e Boek der 
koningen 19.e hoofdeel' ge
zegd wordt. Zijne geschie
denis , zoodanig als dezelve 
door ÏÏERODOTDS wordt ver
haald , verdient geenerlei ge
loof. Het schijnt dat zulks 
een roman is , naar de ge
schiedenis van SAIOMON ge
fabriceerd , door dien i Griek 
slecht begrepen en op eene 
belagchelijke wijze- onkenne-
lijk gemaakt, zoo als zulks 
de schrijver van dê  Geschie-
denis der fabelachtige tij
den , en die van HERODO-
rus, geschiedschrijver van 
het Hebreeuwschevolk, zon
der het te weten, vrij wel 
bewezen hebben, 

SABADINO DEGM ARIEKTI 
(JOANNES) , een Bolonnees, 
tijdgenoot van BOCCACIO, die 
zoo vele slechte navolgers zij
ner beuzelachtige en wellus
tige vertelsels had. SABADINO 
behoorde tot dit getal. Hij 
vervaardigde zeventig Gees
tige verhalen, waarbij niets 
te winnen is noch voor den 
geest, noch voor het hart: 
hetwelk echter niet belette, 
<ïat zij eerst te Bologna, in 

1483 in fol. en later te Ve
netië in 1504 en in 1510 
herdrukt werden. 

SABAS (heilige), een oor
spronkelijke Goth, onder de 
regering van K~ONsrjNTWf 
den Groote geboren, onder
scheidde zich in de legerscha* 
ren, door zijnen moed en 
zijne Christelijke levenswijze, 
Nadat de Gothen het arianis-
mus omhelsd hadden, bleef 
hij standvastig in het calho-
lijke geloof.» Nadat ATHANA-
KICH, koning der Gothen, 
die een heiden was, een be
velschrift tegen de christenen 
had uitgegeven, werd SABAS, 
in 372 , gevangen genomen, 
en, na verscheiden wreedé 
mishandelingen, verdronken* 

SABAS (heilige), abt en 
algemeen overste der kloos* > 
ters van Palestina, werd in 
439 te MiitaUosque, een vlek 
in de nabijheid van Ccesd" 
rea in Cappadqcié, geboren, 
Huisselijke oneenigheden de
den hem eenen afkeer voor 
de wereld opvatten; hij sloot 
zich in een klooster op, op 
eene mijl afstands van zijns 
geboorteplaats gelegen, en »U 
werd het sieraad deszelven. 
Hij verdedigde met ijver het 
geloof van het concilie va» 
Chalcedonië, onder de t6' j 
gering van ANASTASIÜS , e" 
overleed in 531 , vol deng' 

l den en zat van dagen, Z§" 
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Leven is met vele naaïiwkeu-
righei'd beschreven door Cr-
RiilDS, een' monnik van Pa
lestina, en door BOLLANDUS 
onder den 20 Januarij in het 
licht gegeven. Het Zeven van 
deczelfden Heilige, door ME-
TAPHRASTÜS geleverd, is ver-
valscht. 

* SABATIER (ANDKEAS HTA-
CINTHDS), een letterkundige, 
in 1726 te Cavaillon (dp.* 
Faucluse) geboren, völbragt 
zijne studiën te Parijs, Hij 
werd in den beginne belast 
met de opvoeding van eenen 
zoon van den prins van Sotr-
BISB , en onderwees, na de 
vernietiging der Jesuiten, de 
welsprekendheid in het col-
legie van Tournon. Hij kwam 
vervolgens Ie Parijs, 'alwaar 
hij van den koningeene jaar
wedde verkreeg, In 1789 liet 
hij zich door de denkbeelden 
van den dag medesiepen, en 
aanvaardde den leerstoel van 
de schoone letteren, bij de 
toenmaals opgerigte centrale 
school van het P"ar- depar* 
tement. Na dè vereeniging 
van Jvignon en het graaf
schap F~enaissin met Frank, 
rijk, werd hij tot hoogleer
aar der centrale schooi van 
Carpentras benoemd: maar 
daar hij dien post te midden 
der revolutionnaire stormen, 
n»et had kunnen behouden, 
begaf hij zich naar zijne fa
milie te Avignon , en over

leed aldaar den 14 Augustus 
1806. SABATIER was lid der 
akadernie van Marseille, Hij 
heeft een aantal werken in 
het licht gegeven , die op« 
gang hebben gemaakt, doch 
die hunnen schrijver slechts 
onder de middelmatige heb
ben geplaatst. Derzelver ti
tels zijn : 1„°- Lettre etc, 
[Brief over den groeten 
BOVSSEAÜ) , waarin hij de 
lofspraken niet spaart.— 2.° 
E f Ure etc, {Brief aan den 
abbé POÜLLE over de wijze 
om de redevoeringen te ver' 
deelen), 1754, in 8.vo;~ .— 
3.° Conse.ils etc. [Raadgevin
gen van eenen ouden schrij-
ver aan eenen jongen, of de 
kunst om in het gebied der 
letteren zijn geluk te ma
ken), 1758, in 8.vo« _ 
4,° Po$me etc. (Dichtsluk 
op den veldslag van Lut' 
&elbyrg), 1758, in 8.v°; ___ 
5.° V'Enthousiasme etc. {De 
geestdrift), lierdicht, 1763, 
in 8.vo, verscheiden strophen 
dezer ode zouden de pen van 
J . B. RODSSEAU niet ontwaar-
dig zijn, — 6.° La beauté 
etc. [Be schoonheid en de 
bevolking), ode, 1764. —-« 
7.° Le bonheur etc. {ffet ge' 
luk der volken), ode, 1766, 
in 4.t°; —. 8.° Odes etc. 
{Nieuwe oden en andere Ge
dichten), 1766, in 12.mo » 
—. 9.P' Discours etc. (Ver
handeling over de voor' en 
nadeelen der schoone lette-
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ren , met betrekking lol de 
provinciën), Lyon, 1768, 
in 4. t 0 : deze verhandeling is 
zeer bekuischt en in eenen 
goeden stijl geschreven. — 
IC» Discours etc. [Verhan
deling, over hel vooroordeel, 
dat schande doet kleven op 
de bloedverwanten der ge-
regtelijk ten dood gebrag-
ten, met eenen brief over 
de welsprekendheid), Lyon, 
1769, in4.t°; — U".° Orai-
son etc. {Lijkrede van Lu' 
ÜEWIJKXV), 1774, in 8.vo; 
— 12.o £a mort etc. [De 
dood van TRA JAK os}, ode, 
1774, in 8.v°; — ld.° JE lo
ge etc. {Lofrede van MA
RIA DE B.ABOT1N - CüAN-
TAL , markgravin van SÉ-
riGNÉ), Jvignon, 1777, in 
8.v°; — 14.o Ode aan de 
stad Mar'seille, wegens het 
standbeeld te paard van den 
koning {LODEWIJK XVI), 
1781. — 15.° Ode aan Pias 
VI om de chrislen'Vorsten, 
in een bondgenootschap tegen 
de Barbarijsche mogendhe
den te vereenigen, 1783, in 
8.v° SABATIER is even zeer 
de schrijver Van HUHBERTII, 
of De vereeniging van Daw 
phiné met Frankrijk, treur
spel in 5 bedrijven, en in 
verzen, 1774, in 8.vo; van 
eeo blijspel in één bedrijf. 
De krooning van PMTRJR-
CSA, 1782, in 8.vo, en van 
verscheiden Verhandelingen 
in den naam der centrale 

school gedrukt, waar hij hoog
leeraar was. J)e stijl van de
zen schrijver is in het alge
meen naauwkeurig, en schiet 
noch in warmte noch in sier
lijkheid te kort. Zijne ver
handeling over* het vooroor
deel, dat de bloedverwanten 
der teregtgestelden met schan
de belegd, is vol vaa eene 
diepe redeneerkunde, en zul
ke j uiste bewijsreden, dat de
zelve voor de critiek niet vat
baar i s ; men vindt in zijne 
oden, dichtvuur, losheid, 
welgeslaagde verzen, en dik
werf de ware dichterlijke be» 
vaJligheïd. De volledigste uit
gave zijner fferken is die 
van Jvignon, 1779, 2 dl.n 

ra 12.mo 

* SABATIER (RAPHAët BlEtf-
TENü), een bekwaam heel
kundige, te Parijs, in de 
maand October 1732 gebo
ren, werd reeds in den ou
derdom van 17 jaren tot heel
meester bevorderd; 20 jaren 
oud zijnde, werd hij lid der 
heelkundige akademie, en i» 
zijn 25.e jaar adjunct hoofd
chirurgijn der Invaliden^,on
der den beroemden MORAND, < 
wiens opvolger en schoon
zoon hij werd. Niet lang duur
de hel of hij -verwierf eéneo 
grooten roem , waartoe eene 
uitmuntende opvoeding n°8 > 
veel bijdroeg: hij had zij" ' 
oen leergang gemaakt, was 
bekend met de Grieksche» \ 
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Latijnsche, Italiaansche en 
Hoogduitsche talen. Zijne be
scheidenheid en innemend-
heid maakten hem bemind 
bij al degene, die hem ken
den: zijne talenten riepen hem 
tot eervolle posten, welke hij 
met roem bekleedde, zoo als 
dien van koninklijk-censor 
der akademievan wetenschap
pen, van hoogleeraar en de-
monstrator in de heelkundige 
scholen, van commissaris voor 
de correspondentiën, van chi-
rurgijn-en-chef van het hotel 
der Invaliden, na MORAND. 
Behalve zijne openbare lessen, 
gaf SABATIER ook bijzondere, 
en hij deed de zwakte zijner 
stem vergeten, door duide
lijke denkbeelden, eene zeer 
gepaste leerwijze, en eene be
knopte en zuivere voordragt. 
Zijn leven was eenvoudig en 
enkel en alleen aan, zijnen. 
arbeid toegewijd. Hij wis 
menschlievend, medelijdend 
met zijne zieken, vooral met 
de gekwetste soldaten; wan» 
neer zij eene smartelijke opera
tie moesten^ofldergaan, hoorde 
men hem hun dikwijls zeg
gen: >> Weent, stort uw hart 
uit; hoe meer gij mij uw lij
den zult doen kennen, hoe 
meer ik mij zal beijveren, om 
hetzelve te verminderen en 
te doen ophouden," In zijne 
laatste ziekte viel hij eens in 
onmagt in de armen van zij
nen zoon; men waande hem 

XXII, JDjsEi, 

dood, maar tot zich zelven 
terug gekomen zijnde, zeide 
hij tot zijnen zoon: » Be
schouw, kindlief J den staat 
van vernietiging, waarin ifc 
zoo even gedompeld was, en 
leer sterven." Na verscheiden 
maanden gekwijnd te heb
ben, overleed hij te.Parijs, 
den 21 Julij 1811 ; hij: was 
versierd met het kruis van 
het legioen van eer, en heeft 
nagelaten : l.o Theses ana-
tomico - chirurgicoe, 1758, 
in 4 > } -— 2.0 De variis 
cataractam extrahendi. mo» 
dis, 1759, in 4.*° • — 3,0 
Jbrégé etc. {Beknopte ont
leedkunde des ligc7iaams)r 
door (LESAR J VERWER , met 
vermeerderingen , 17(58 » 2 
dl.» in I2im6i ~ 4.° Traite 
ete»XIrolledige verhandeling 
over de heelkunde), door 
MADQDEST DE IA MOTIE, 3.e 
met aanteekeningen vermeer
derde uitgave- —- 5.cy Traite 
etc. (Volledige verhandeling 
over de ontleedkunde), Pa
rijs , 1775, 2 dl.n in 8,vo; 
3.e uitg. .1791 3 dJ.n in 8.^0 
Bij de uitgave der Beknopte 
ontleedkunde, had hij er\ uit 
erkentenis den naam van VER-
DlErt voorgeplaatst; maar op 
aandrang zijner vrienden gaf 
hij onder den zijnen de Vol
ledige door ons aangevoerde 
verhandeling in het licht. 
— 6.° De la médecine etc, 
{Over de hoopgevende ge-
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neeskunde)., 1796, 3 dJ.« in 
8,vP; — 7,o j)e la mede" 
cine etc. (Over de bewer» 
kende geneeskunde, of Over 
de meest gebruikelijke heel' 
kundige operatiën), 1796 , 
3 dl.» in8.Yö, 1798, 3 dl.» 
in 8.vo enz. enz. SABATIER 
was sedert de oprigting van 
Jiet instituut, lid van hetzel
ve, en BONAPARTE had hem 
aan zich verbonden als raad? 
plegend heelmeester. Men 
vindt zijne Levensschets door: 
SÜARD, in het N.° 221 van 
den Monileur van 1811, be
nevens de Redevoering, door 
PELLETAPT op zijn graf. uitge
sproken. Ook heeft de vrij-* 
heer PEREJT, de Geschied-
kundige J^êfhjian SJBA~ 
VIER, ParySfWt^iaA.to 
en in' 8.vo in hét liöht^ge-
geven, N ^ 

* SABATIER DE GASTRES (de 
abbé ANTONITJS) , een; letter
kundige, in 1742, te Cds-
tres geboren, volbragt zyne 
studiën te Parijs m aan
vaardde het geestelijk ge* 
waad; doch ontving nooit 
meer dan de kruinschering. 
Hij liet den geestelijker» .stand 
varen, om zich, door HEL» 
VETius beschermd, onder de 
banier der filozofen te scha
ren. Hij verliet hunne partij 
weder, en verkreeg verschei
den jaarwedden van het mi
nisterie. Tijdens de omwente
ling week hij uit, cnbe woon 

de achtereenvolgend Enge* 
land en Duitschtand, alwaar 
hij verscheiden geschriften in 
het licht gaf. Volgens eenigé 
levensbeschrijvers, zouden de 
voordeden, welke hij van zijne 
werken bij de boekverkoopers 
trok, niét aïle de toets der 
eer kunnen doorstaan. Hij 
verwierf niets van BONAPAR-
TE , jaan wien hij .zijne vri
jerijen aanbood, en kon eerst 
in 1814 naar Frankrijk te-
rugkeeren. Eene jaarwedde 
van 3500 franken, welke hem 
werd toegestaan-, scheen hem 
al te gering, hij begon dus te» 
gen zijne oude meesiers ui'" 
tevaren. • SABATIER DE CAS-
TRES , is te' Parijs, den 15 
Junij 1817, bij de barmhar
tige zusters, der parochie van 
den H. STEPHANUS , in eenea 
aan de armoede grenzenden 

\taat, ' en in eene vergetej* 
heid. overleden, die een schrij
ver ï̂KQt kon verwachten) 
welke, eVeaals hij, den roem 
eenigen tijd JJ&4 bezig gehou* 
den. Men erkent in hem kun-
de, geest en eene .verbazen^ 
vlugheid voor den arbeid. U' 
ne twist- en andere schrift611 

zouden eene aanmerkel^6 

verzameling uitmaken. Het 

Journal de la librairie (Daê' 
blad voor den Boekhandel) 
van 1817 heeft een zeer ui'* 
gebreid en zeer belangrijk Wr' 
slag van zijne geschriften g6' 
geven, die 51 artikels bevat
ten. Wij willen er eenige f*" 

file:///taat,'
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aanvoeren: 1.° Trois etc. 
(Brie eeuwen der Frctnsche 
letterkunde, óf Tafereel van 
den geest onzer schrijvers 
van af FRANCISCUS I , tot 
in J772). De laatste uitgave 
gaat tot in 1801 , ofschoon 
er zeer weinig nieuwe arti
kels in voorkomen , 3 dij» 
in 8.vo, en <, 4 dl.a in 12.mo. 
zesde uitgave. Wij zullen ons 
niet bezig houden met het 
bekend maken van een zoo 
zeer bekend werk, dat in 
het begin veel opgarrg maak
t e , en zulks in zekere op» 
zigten ook verdiende. SA» 
BATIER spaart in hetzelve 
de hoofden der filozofischfi. 
partij ". niet, en beoordeelt 
hen met gestrengheid. Hij 
neemt alle gelegenheden te 
baat om dezelve te bestrij
den, en maakt somtijds met 
voordeel gebruik van het wa
pen der bespotting, maar zij» 
toon is al te hoogdravend , 
zijn stijl gezocht, vol gemaakt
heid, en met tegenireden door-
zaaid.die den lezer vermoei-
jen. Verscheiden artikels schij
nen een uitvloeisel van den 
hartstogt te zijn J buiten deze 
gevallen , zijn zijne letterkun
dige beoordeelingen in het 
algemeen overeenkomstig de 
wetten van den goeden smaak. 
Toen de abbé SABATIER dé 
Drie letterkundige eeuwen, 
in het licht deed verschenen, 
beweerde* men, dat zij niet 

van hem waren, maar van 
eenert abbé MARTIN, kapel* 
Jaaa van Si. Andtè*des-
Arcs, en sommige levensbe
schrijvers- hebben dit gevoe
len vol gehouden.— 2.? les 
Eaux etc. 0e wateren van 
Bagneres), blijspel in onrijm, 
1763, inS.vo; — -g-ju £et~ 
tres etc. {Brieven van eene 

'plallelands-dame aan eene 
hof'dame), 1763 j — M 
VEcole etc. (Be school den 
ouders, of de drie ongeluk" 
kigen), 1767 en 1769, in 
12.Jü°; -*- 5.o BËTSI of de 
luimen des noódlois, 1769-
en 1788, 2 dl.«in 12,m<>; •—• 
6.° Biütionnairtieio. (Woor* 
denboek der hartstogten, 
deugden en ondeugden of 
Verzameling der Bestersluk
ken van de praktische <ze~ 
dekundé), 1769, 2 dl.» ia 
12.«n°; — 7.o Bictionnaire 
etc. (Letterkundig woor
denboek, waarin gehandeld 
wordt over alles wal betrek
king heeft, tot de welspre
kendheid, de dichtkunst en 
schoone letteren), 1 7 7 0 , 3 
dl.» in 8.v°; — 8.o Jbrégé êlc. 
(Beknopte geschiedenis van' 
het leven van MARIA TBE-
RESIA, keizerin, koningin 
van Hongarije, en van ICA-
RJEZ EMMAHVEL' III, M* 
ning van Sardinië) 1773, 
in 8.vo; — 9,0 Berniers etc, 
(Laatste gevoelens der doof' 
luchtigste ten dood veroor» 
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deelde personen), 1775, 2 
dl.*1, in 12.M0; — 10.° Sib-
cles etc. (ffeidensche eeu-> 
wen), 9 dl,n in 12,.™°; ,— 
U.o Lettres (Brieven) in de 
dagbladen over verschillende 
onderwerpen. Nog schrijft 
men hem toe Ze tocsin etc. 
(De alarmklok der staatkun
digen: over de Fransche om
wenteling) en Pensees etc* 
(Zede- en staatkundige ge
dachten: en "Waarnemingen). 
Betrekkelijk zijne overige ge
schriften , waarvan^ er eenige 
door den goeden smaak en de 
zeden veroordeeld -worden, 
zoo als bijv. zijne vertaling 
der schandelijke vertelsels van 
BQCCACIO , raadplege men het 
Journal de la librairie,']ttx-
gang 1817, blz, 429 en535. 

r SABBATHIER (dom P E 
TRUS) J een benediktijne'r der 
congregatie van den heili
gen MAÜRÜS , te Poitiers j 
in 1682, uit eene uit Lan-
guedoc oorspronkelijke fami
lie gesproten, kwam te Pa -
rijs in het collegie der Vier 
natiën studeren. Daar hij , 
na zijne studiën volbragt te 
hebben, neiging voor het 
kloosterleven gevoelde, aanr 
vaardde hij het gewaad van 
den H. BBNEDICTÜS, in de 
abdij van Saint-Faron, dio
cees van Meaux, en ver
bond zich den 30 Junij 1700, 
door plegtige geloften, aan 
de congregatie van den H. 

MAURUS. Hij was alstoen 18 
jaren. Zijne oversten zonden 
hem naar Saint-Germain-
des-Prés, om er zijne leer
gangen voor de wijsbegeerte 
en godgeleerdheid te maken. 
De aanleg, welken hij ver
raadde, en de snelle vorde
ringen, welke hij in zijne stu
diën maakte, deden hem ge
schikt schijnen voor de werk
zaamheden , met welke men 
zich in de congregatie bezig 
hield ; dom RÜINAT belastte 
zich , om , hem met dezelve 
bekend te maken. Deze ge* 
leerde , religieus hield zich 
toenmaals bezig met de laat* 
ste hand te leggen aan het 
vijfde deel der Jnnales hè' 
nédictines. Hij deed zich 
daarbij door SABBATHIER on* 
dersteunen, wien zulks te' 
leerschool strekte. Nadat do» 
RDINARX in 1709 overleden 
was, werd dom MASSüEXmet 
het afwerken van dat deel 
belast, en dom SABBATHIE" 
werkte eenigen tijd metheni. 
Een grooter ontwerp bield 
hem bezig: hij wenschte de 
oude Vertaling der heilig8 

schrift cursyj (italica) of ge" 
wone genaamd, diedeH. A"' 
GÜSTINUS boven alle andere 
verkoos, in het licht, te ge' 
ven. Hij wijdde er zijnen ge' ; 
heélen tijd aan toe, en k°?" 
digde dezelve openlijk aan i" ; 
1724. Hij dacht dezelve ƒ 
Parijs aftewerken, toen o8 

I, geschillen van het jansend' j 
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mus, hem naar St. Nicaise 
van Reims deden verbannen. 
Hij zette er zijnen arbeid voort, 
en stelde denzelven in staat, 
om gedrukt te worden. Het 
was echter eerst lang daarna, 
en door de edelmoedigheid 
van den hertog van Orléans, 
dat het publiek er genot van 
kon hebben. De abbé SAL* 
I JER, opziener van de bibli
otheek des konings, sprak op 
eene voordeelige wijze en over 
het werk en over den schrij
ver tot dien godvrruchtigen 
en,verlichten prins, die aan 
eenen boekdrukker van Reims 
wel eetie aanzienlijke som wil
de geven, om er den druk van 
te beginnen. Dom SABBA-
IHIER smaakte de voldoening 
niet denzelven geëindigd te 
zien. Het tweede deel stond 
op het punt om in het licht 
te verschijnen, toen hij door 
eene smartelijke ziekte, het, 
gevolg van eenen al te inge
spannen arbeid, en welligt 
ook van de verstervingen, 
welke hij zich oplegde, werd 
aangetast. Hij gaf den geest 
na veertien dagen geleden te 
hebben , in groote gevoelens 
van godsvrucht, in de abdij 
van Saint-Nicaise, den 24 
Maart 1742. Meer dan twin
tig jaren had hij aan den bij
bel gearbeid» De congregat
i e zond naar Reims, dom 

VlNCENTIüS DE LA R ü E , die 
door dom KAREI. FRANCISCDS 

.''T 

BAttAR» D'ItmLtE geholpen, 
het werk teneinde br^agt,en 
hetzelve onder dezen titel in 
het licht gaf: Bibliorum sw 
crorum Latince versionesttn* 
tiquce, seu vetus Italica et 
cceterce qucecumque in codi-
cibus manuscriptis et anti
quorum libris reperiri po~ 
tuerunt', quce cum vulgatd 
laiind ac cum textu grceco-
comparantur: accedunt pree» 
faiioriest observationes et no-
tce> indexquenovus advulga* 
tam e regione editam, idem-
que locupletissimus, opera et 
studio domini PMTRI SJB-
BATttlER, ordinis Sancti 
BENEMCH e 'congregationè 

• Sancti MAÜRI>Reims, apud 
REGINJiLD ÜM FL ORENT1NI, 

1743, 3 dl> info]. Het wérk, 
zoo als het billijk was, is op
gedragen aan Z, D. H. Mgr. 
den hertog van Qrleans, aan 
wiens milddadigheid men de 
uitgave te danken had. Do 
opdragt is het werk van dom 
CLÉMENCE, De beide eerste 
deelen bevatten het oude 'Tes
tament ; het nieuwe Testa
ment is in het 3.e dl. bevat. 
Men heeft aan dom SABBA-
THIER nog een ander werk 
te danken, hetwelk verdient 
vermeld te worden: het is 
namelijk de Catalogus der 
bibliotheek van Saint>Mcai~ 
se, te Reims, welke hij, door 
dom LOTAD , zijnen ordebroe* 
der, ondersteund, met ee»& 

3 . • 
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bijzondere zorg vervaardigde. 
Men vond er de verschillende 
artikels niet alleen in eene 
alphabetische orde in gerang
schikt, maar daarenboven de 
namen der schrijvers, eene 
tijdrekenkundige lijst hunner 
•veerken, en het algemeen uit
treksel, van al de onderwer
pen, die er in behandeld wat 
•xen ; zoodat aan welk men bok 
werken wilde, men als ware 
het onder de hand, en a r d e 
kleinste bijzonderheid, alles 
had, wat er betrekking toe 
kon hebben. 

* SABBATHIER (dom JOAN-
JVES), een benedictijner der 
congregatie van den U.MAÜ-
BDS, in 1670 te Monipellier 
geboren, legde zijne geloften 
af in het klooster van JDau» 
rade te Toulouse in 1691. 
Het was niet door de ge
leerdheid , dat hij zich on
derscheidde, maar door eene 
andere soort ,van verdienste, 
welke de wetenschap en de 
arbeid niet altijd kunnen ge
ven. "VVij willen over den 
waarlijk chmtelijken moed 
spreken, met welken hij , 
toen de pest, in 1721 Pró-
vence verwoestte, met dom 
BATMOND DE LA GOREE, en 
eenige andere benedictijnen, 
zijne diensten aan den heer 
DE TiNTiMittE, Aartsbisschop 
van Jtix, ging aanbieden, 
om de pestzieken te verzor
gen. Deze prelaat deed hun 

de ziekenhuizen openen al. 
waar zij zich aan die gevaar
volle verrigtingen met eenen 
ijver overgaven , welken de 
godsdienst en de christelijke 
liefde alleen in staat zijn in-
teboezemen. Dom DE tA Go» 
RÉE en twee andere religieu» 
zen werden er de slagtoffers 
van: dom SABBATHIER ont
snapte. Mevrouw D'ORLÉANS, 
abdis van Chelles, met be
wondering getroffen voor de
ze heldhaftige zelfopoffering, 
wenschte dom SABBATHIER te 
zien. Om aan deze prinses 
voldoening 'te geven, reisde 
hij naar Parijs. Zij hoorde 
met belangstelling het ver
haal aan van alles wat er ge
durende dit noodlottige tijd
vak was voorgevallen, en ver
langde van domSABBATHIBR» 
dat hij er een verslag van zou 
opmaken. Hetzelve werd ge
drukt te Jix, 1722, in 12.m0 

en te Parijs, 1723. Men 
leest er in , dat de 21 Maart) 
feestdag van den H. BENBDIC-
TÜS , de eenige dag was van 
af het begin der pest, tot ip 
de maand Junij, wanneer die 
geesel ophield, waarop er in 
de ziekenhuizen geen enke
le zieke overleed, en waaf* 
op men er uit de stad geeneO 
zieke inbragt. Het is niet o"1 

deze bijzonderheid als een m«' 
rakel te doen doorgaan, dat 
dom SABBATHIER dezelve ver 
haalt, maar als eene zaak dis 
hem zonderling en der aan* 



dacht waardig heeft toege
schenen, en om dezelfde re
den , dat wij er gewag van 
maken. Deze liefdadige en 
godvruchtige religieus, over
leed te Nimes, alwaar hij 
prioor van het klooster van 
den heiligen BAUZIL was, den 
9 Januarij 1734. 

* SABBATHIER (FRANCIS-
CÜS) , een letterkundige , in 
1735, te Condom geboren, 
Was gedurende 16 jaren hoog
leeraar in het collegie van 
Chdlon - sur • Marne, Deze 
stad heeft hem de oprigting 
harer akademie te danken, 
waarvan hij gedurende der
tig jaren de secretaria was. 
Deze schrijver had filozofi-
sche denkbeelden, hetwelk 
hem de toegenegenheid van 
den koningvan Pruissen ver-
Wierf. Hij overleed in 1807, 
in den omtrek van Chdlons. 
Hij was lid van het instituut 
en van verscheiden geleerde 
genootschappen. Er bestaan 
van hem de volgende wer
ken: 1.° Essai etc. (Ge
schiedkundige én critische 
proeve over den oorsprong 
van de wereldlijke magt der 
Paüssen), 1764, in 12,mo 
Dit eerste prbdukt van SABBA
THIER, werd door de akade
mie van Pruissen bekroond, 
zonder twijfel zoo wel uit 
hoofde der grondbeginselen 
des schr jjvers, als om de ver» 
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diensten ̂ ès^erks.— 2.° Ma-
nueletc. (Êakdboek der hin
deren enz.), 1769yin 12,mo; 

— 3.° Hecueil etc, (Ferza-
meling van verhandelingen 
over verschillende onder wer
pen der geschiedenis van 
Frankrijk),1770, in 12.*°; 
— 4.o Zes moeurs etc. (De 
zeden $ gewoonten en gebrui
ken der oude volken, om tot 
het onderwijs der jeugd te 
dienen), Chdlons, 1770, in 
4.to, 1771, 3 dl .ninl2.mo, , 
in het Hoogduitsch vertaald. 
Praag, 1777, 2 dl.» in 8.vo. 
— 5.° Les Excercices etc. 
\De ligchaamsoeféningen bij 
de ouden), Parijs, 1772, 2 
dl.» in.8.vo.; deze compila
tie wordt veel gezocht, —-
6.° Hecueil etc. (Verzame
ling van platen t tol ophel
dering der klassieke schrij
vers); — 7.° Dictionnaireetc. 
(Woordenboek tot goed ver
stand der klassieke Griek-
sche en Latijnsche zoo wel ge
wijde als ongewijde schrij
vers , bevattende de aard
rijkskunde, de geschiedenis, 
de fabelleer en de oudheden), 
Chdlons,van 1766 tot 1814, 
37 dl.n in 8,vo en 2 met 
platen, Deze groote collec
tie is met vele nuttelooze ar
tikels overladen en ai te be
knopt in de laatste artikels. 
De omwenteling heeft de uit
voering der onderneming af
gebroken, men bleef bg het 
4 • ;. 
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h 36 , e dl . dat slechls tot de 
\\{ letter B . gin#. SABA TIER DE 
I CASTRES , die eerst deze com* 

j] i pilatie geprezen had , hekelde 
'I dezelve iater , en deed er in 
li zijne ffeidensche eeuwen GQHQ 
I j beredeneerde criliek van in 
\ het Hebt verschijnen» 

\ .1 ; . : . . ' . ' . 

, « ; * SABBATI (LIBERATO), een 
< Italiaansche kruidkundige, der 

1 8 . e eeuw, wiens geboorte-
-\ plaats , het tijdstip zijner ge-
(I boorte en van zijn overlijden 

men niet k e n t , oefende te 
|l Rome de heelkunde u i t , toen 
j hij tot opziener van den kruid-

!i iundigen tuin dier stad werd 
': benoemd. Er bestaat van hem: 
'f 1.° Synopsisptantarum quee 
p! in agro Romano luxurian-
II iur , 1 7 4 5 , in 4.*°; te Rome 
J herdrukt onder dezen* t i te l : 
),, Collectioplantarumqucelux' 
^ uriantur in agro Romano, 
11 Rome, 1754, in 4.to Deze 
'! catalogus is , met-een/ge ver-
p anderingen, volgens het stelsel 
i van TOÜRNEFORT inger igt .— 

2.o met den arts B O N E I A I : 
! Hortus Romanus juxta sys> 
j i iema Tournefortianum , 7 
' dl.n gr. in foJ., bevattende 
I elk omtrent 30 blz. tekst , 
j en 100 platen, 1772 tot 1784. 
i, De ' he ide laatste deelen zijn 
<] van eenen anderen SABBATI, 

1 en het werk is niet len einde 
, gebragt: volgens TÖÜRNEFOBÏ 

is het slechts tot het twee 
derde gedeelte gevorderd. 
Het behoort daarenboven tot 
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de meest middelmatige. Het 
papier en de druk van den 
tekst zijn vrij slecht de pla
ten niet schoon uitgevoerd, 
zonder eenige ontwikkeling 
van bloemen en vruchten, j 
en in een kleiner formaat 
dan dat des boekdeels; de 
tekst is nog onvollediger. Men i 
vindt er echter eenige aan- \ 
merkingen van BONELLI in, 
over de classificatie van TOÜK' 
NEFORT, die vrij juist zijn; 
en de schrijver heeft in de 
voorrede van het eerste, eene 
Reknopie beschrijving van 
den plantentuin van Rome | 
gegeven, die belangrijk is. [ 

' ' * f 

* SABBATINI (JÜHANÜS), 
bisschop van Modena, werd 
te Fano, den 7 Januarij 1684 
geboren, en vólbragt zijne 
studiën bij de Jesuiten. Hij 
kwam uit de handen dier > 
meesters , uitgerust met een [ 
bondig onderwijs en eenen 
reeds gevormden smaak voor 
de goede letterkunde. Zich 
te Florence onder de regu
liere geestelijken der chris- > 
telijke scholen begeven heb- ! 
bende, onderscheidde hij zich 'i 
bij dezelve, door zijne .gods* 
vrucht , zijnen ijver voor de 
studie, en zijne uitgebreide 
kundigheden. Hij werd er 
met verschillende gewigtige 

posten belast, en dé wijze, j 
waarop hij dezelve Waarnam, ' 
verwierf hem den roem van 
wijsheid en ondervinding, die 
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hem de achting van doorluch
tige personen verschafte, on
der welke men den groot
hertog van toskanert telde. 
Hij bezat de gave des woords, 
en predikte met veel roem in 
de voornaamste stóden yan 
Italië. Hij slaagde niet min
der in de dichtkunde, zoo 
dat de beroemdste a'kademiën 
van Rome zich beijverden, 
om hem onder den dubbelen 
titel van dichter en redenaar, 
aan zich te verbinden. In 
1725, zond KEINOCD I her
tog van Modena, hem naar 
Weenen, in hoedanigheid van 
raadsheer van prins JOANNES 
FREDERIK , zijnen tweeden 
zoon, die zich naar die stad 
begaf. SABBATIÜÜ wist aldaar 
zoo wel de gunst van keizer 
KAREÜ VI te winnen, dat de 
hertog hem tot zijnen minis
ter bij dat hof verklaarde. 
BENEDICÏDS XIV benoemde 
hem in 1726 tot Bisschop 
van Apollonïa. In 1739, 
riep FRANCISCDS III , die her-J 
tog REINOÜD , zijnen vader, 
was opgevolgd, SABBATINI naar 
Modena terug, en benoemde 
hem Jot zijnen geheimraad. 
In 1741, zond hij hem in 
gezantschap naar Frankrijk, 
SABBATINI verbleef aldaar, tot' 
in 1745..In het zelfde jaar 

F 5 

werd hij tot Bisschop van 
Modena. benoemd. Geduren
de twaalf jaren, dat hij die 
kerk bestuurde, gaf hij er 
het voorbeeld van alle chris
telijke deugden. Hij overleed 
aldaar den 3 Junij 1757 (*),. 
den roem nalatende van eenen 
herder, even zoo wijs en god
vruchtig als hij geleerd was. 
Hij heeft Leerreden, Zo/re
den, Momilièn en losse stuk
jes in dichtmaat en onrijm 
nagelaten, die op verschil
lende plaatsen gedrukt, en 
na zijnen dood, in 5 dl.» 
in 4. to, gezamenlijk uitgege
ven zijn. Men vindt in de 
Annali letterari d'Iialiana, 
eene,breedvoerige lofrede van 
dien bisschop in de Latijnsche 
taal. Een afschrift derzelve 
werd in zijne 'doodkist ge
sloten. 

* SABBATINI (JOZEF) , een 
geleerde Augustijner religieus, 
te Ravenna geboren, onder
wees de godgeleerdheid inde 
voornaamste kloosters zijner 
orde, en werd bibliotheka-
ris te Rome van de biblio
theek St. Angelo. Hij over
leed tegen het .einde der 17.° 
eeuw, en liet na: I.° Mo-
nachatus D. AÜRELII AU-
GVSTiNi et originis famt-

(*) De Diclionnaire umversel (PRUDHOMMEV zeg* in 1767. Men 
heeft de dagteekening van de Di'üonario storicó di Bassano ver« 
kozen. Fr arische Vervolger* • 
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lice eremilarum vindicice, 
Weenen, 1650. — 2.° He* 
quesenius ad examen, seu 
contritio et attrilio , pro 
LUPO libellus apologetïcus, 
Aquilea, 1675 , onder den 
naam vaff ANANIA CAINET; — 
3.o Vita CBRISTIANI LU-
PI, Leuven, 1682, en aan het 
hoofd der PVerken van dien 
schrijver , Venetië, 1724. 

* SABBATINI (pater LODE-
WIJK ANTONIÜS), bijgenaamd 
SABBATINI van Padua, een 
ITranciskaner en beroemde 
toonkunstenaar, was in den 
tegenzang de kweekeling van 
pater MARTINI, en werd ka
pelmeester der kerk van den 
H. ANTONIÜS van Padua; hij 
overleed te Rome den 29 Ja-
nuarij 1809. Zijne gewijde 
muzijk, waarvan er nog een 
aantal stukken in handschrift 
bestaan, heeft een edel en 
verheven karakter. Hij heeft 
verscheiden werken over de 
theorie der toonkunst in het 
licht gegeven , die op prijs 
worden gesteld, ofschoon de* 
zelve vele tegenspraak hebben 
geleden: 1.o F era idea delle 
tnusicali numerieke segnatu-
re, renette, 1799, in 4.*°; 
— 2.o Elemenli teorici e 
pratici di musiea, Rome , 
1790, in 4.t05 — 3.o Trat-
taio delle fughe musicali, 
Venetië, 1802, 2 dl.» in 
4.t°, met platen. Hij heeft 
ook de uitgave bestuurd der 

Psalmen van MARCELLO , 
door pater VALÏ.E in 1801 
in het licht gegeven: deze 
is de schoonste en naauw-
keurigste. " ! 

SABEILICÜS (MARCDS AN
TONIÜS COCCEJDS) , een ge
schiedschrijver , te Fioova-
ro, op de Teverone, in 1436, 
uit eene fatsoenlijke familie 
geboren. Toen hij als dich
ter gekroond werd, nam hij 
den naam van SABELLICOSaan, 
wijl hij in het oude land^der 
Sabijnen geboren was, H§ i 
begaf zich, nog zeer jong 
zijnde, naar Rome, legde zich 
aldaar met eenen ongèloofe-
lijken ijver, onder de ge» 
leerdste meesters, en in het 
bijzonder onder POMPONIBS* 
LiEXOs, en DOMITIDS van 
rona, op de studie toe. Zöne 

talenten verwierven hem den 
hoogleeraars-stoel in de schoo-
he letteren te Üdino, alwaar 
hij eenen grooten roem ver
wierf. De senaat van V*' 
neiië ontnam hem aan die 
stad in 1484, om hem ^ 
bibliotheek van den heilige 
MAROUS toetevertrouweo! 
maar zijne ongebondenheden 
haalden hem eene ziekte op 
den hals, waaraan h-gin'1508 
overleed. Naardien hij de be
ginselen van wijsheid, ffe|ke : 
hg in zijne geschiedkundige ( 
werken ten toon spreidde, 
niet gevolgd was, zoo'ver
vaardigde LATOMOS voor he» 
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een grafschrift, waarin hij 
zeide: 
Quid juvat humanos sciro atqno evolvere ' 

(casus; 
Si fugionda facis, «i faciond» fngis ? 

Er bestaat van hem: 1.° eene 
Algemeene geschiedenis", van 
ADAM, tot het jaar 1503, 
onder den titel van JRhapso-
dice historiurum enneades , 
1498 en 1504, in 92 boe* 
ken, in fol, — 2,° Geschie-
denis der republiek van Ve~ 
neti'é, mede in het Latijn, 
in fol. 1487, en in de ver
zameling der geschiedschrij
vers van Venetië, 1718, 10 
dl.n in 4. t° ; er komen vele' 
overdrevenheden en te ver
regaande lofspraken in voor. 
De vertaling in hetltaliaansch 
door̂ MATXHEüs VISCONTI DE 
SAN CANCIANO is zeldzaam. 
— 3.o Epistolce familia" 
res, nee non orationes et 
poëmata, Venetië, 1502, 
in fol, — 4.° De Venetis ma-
gistratibus, Venetië, 1488, 
in 4. t0 De volledige verzame
ling zijner werken in dicht
maat en onrijm, werd te Ve
netië ia 1560, in 4 dl.» j n 
fol. gedrukt, 

SABËLLIÜS, een beruchte 
aartsketter der derde eeuw, 
te Pïolemaïs in Liby'è gebo
ren , leerling van NuëTüs van 
Smyrna, was even zoo stijf-
hoofdig als'zijn meester. Hij 
stelde geen ander onderscheid 
tusschen de personen der Drie-
ëenheid, dan die welke tus* 

senen de verschillende Wer
kingen eener zelfde zaak be
staat: wanneer hij God. be
schouwde, als in zijnen eeu
wigen raad besluiten nemen
de , en de menschen tot de za
ligheid roepende, beschouw
de hij Hem als vader; wan
neer die zelfde God op aarde 
in den schoot der Maagd ne-
derdaalde, dat Hij leed en 
aan het kruis stierf, noemde 
hij Hem Zoon ; eindelijk wan
neer hij God beschouwde, als 
zijne werkende genade in de 
ziel der zondaars uitstorten' 
de, noemde hij Hem heilige 
Geest, Volgens deze stelling 
was er geenerlei onderschei
ding tusschen de goddelijke 
personen. De titels van Va
der, Zoon en heiligen Geest 
waren slechts benamingen, 
aan de verschillende handelin
gen ontleend, welke God tot 
heil der menschen had ver-
rigt. De heilige ADGUSTIKDS 
merkt aan dat de veroordee
ling dezer ketterij , zoowel als 
die van ARIÜS , op eene be
wonderenswaardige wijze be
vat is , in deze woorden van 
JESDS CHRISTUS: EGO ET PA
TER OTDM SÜMDS, —' » Non 
dicit, Ego et pater unum 
sum; sed Ego et pater unum 
sumus, Quod dico unum, au-
diat ARIANÜS; quod dico sü* 
mus, audiat SABEMIANÜS: 
non dividat ARIASÜS unum t 
non deleat SABEiMAinxs sur 
mus." ~ De dwaliögen van 
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SABELLIUS, in onderscheidene 
kerkvergaderingen, en in het 
bijzonder in die van Alex-
andrïè (261) veroordeeld, 
verspreidden zich niettemin 
door Italië en Mesopotamië, 
De H. DroNTSlüS van Alex-
andrië, schreef uitmuntende 
Verhandelingen tegen S A -
BEILIÜS, wiens aanhangers 
Sabellianen werden genoemd. 
De heilige HiERONraiürs heeft 
op eene Krachtvolle wijze den 
aard dezer ketterij uitgedrukt 
als hij in cenen zijner Brie* 
ven aan MARCEixuszegl: fflos 
Patrem etFüiurn et Spiri-
turn sanctum in sua unuw 

1 quemque persona ponimus; 
|S ' UU Trinitatem in unius per-
! soncc augustias eogunt. Wijl 
\ de geest van dwaling altijd in 

uitersten vervalt, zoo baarde 
l hij eenigen tijd daarna de ket-
I' terij der iritheïsten, lijn-
|, regt strijdig met die van SA -
J BELUUS. — Zie FAYDixen 
! JOANNES PfllLOPONOS. 

j SABEO (FAÜSTÜS) , SAB^S-
\-t US, bij Brescia, in den Ve-
i, netiaanschen staat geboren , 
j onderscheidde zich reeds in 
i zijne jeugd, door zijne be-
'j gaafdheid voor de Latijnsche 
I dichtkunde. Eenereis, welke 

hij in de rijpheid der jaren 
naar Home ondernam, boe
zemde hem den smaak voor 
de kerkelijke oudheden in. 

1 Hij legde zich toe op de beoe
fening der kerkvaders, en be

schouwde de dichtkunst ver» 
der slechts als eene uitspan
ning. Men heeft van hem 
eene Verzameling van la
tijnsche puntdichten, Home, 
1556. Êen aantal derzelve 
zijn vol geest. Het werk dat 
hem het meest tot eer heeft 
verstrekt is de Uitgave van 
ARNOBIÜS, Rome, 1542, in 
fol,: dezelve wordt door dé 
Boekenkenners gezocht. HEN
DRIK I I , aan wien hij zijne 
puntdichten opdroeg,schonk 
nem eene gouden keten. Hij 
overleed in 1558,' tachtig ja* 
ren oud zijnde. 

SABIN (GEORGE), in 1508, 
in het markgraafschap Bran
denburg geboren, werd met 
eene bijzondere zorg door Mte" 
lANCHTHON opgevoed, die hem 
zijne dochter ten huwelijk gaf. 
Zijn dichtstuk getiteld: Bes 
gestce Coesarum Germanico' 
runt) dat hij in den ouder
dom van pas 20 jaren in het 
licht gaf, verwierf hem den 
lof der geleerden en de he* 
scherming der vorsten. Hij> 
werd hoogleeraar in de schoo-
ne letteren te Frankfort aan 
de O der, daarna rector der 
nieuwe akademie van K<>" 
ningsbergen, en raad van 
den keurvorst van Branden
burg* Deze vorst gebruikte 
hem tot verschillende gezant
schappen , in welke SABIN zij* 
ne welsprekendheid en zij"e 

bekwaamheid in de behaii" 
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deling van zaken, deed be-
wonderen^ :Op 3en rijksdag 

"te Regensburg in 1540, werd 
hij door keizer KAREI, V tot 
den adelstand verheven, en 
overleed te Frankfort aan de 
Oder in 1560. Er bestaan 
van hem : verscheiden Jla-
tijnsche Gedichten , 1 5 9 7 , 
in 8.v? j onder welke zijne 
Treurzangen onderscheiding 
verdienen. 

SABINA : ( J U U A ) , echtge» 
noote van keizer HADRIANÜS, 
was eene achternicht van TRA
JANUS enjde dochter van MA-
TIDIA. De keizerin PLOTINA, 
die HADRIANUS begunstigde, 
deed haar met dien vorst hu
wen; Dit huwelijk was zeer 
ongelukkig. HADRIANUS , kei
zer geworden zijnde, behan-
delde zijne echtgenoote als 
eene slavin. SABINA bezat 
echter vele bevalligheden en 
waardigheid ; maar zij was al 
te bits in de verwijtingen, 
welke zij aan haren echtge
noot deed. Zij beroemde zich, 
hem geëne kinderen te heb
ben willen, baren , uit vrees 
van gedfoglen ter wereld te 
brengen, nóg hatelijker dan 
hun vader. De oneenigheid 
nam zoo zeer toe, dat HA
DRIANUS , door de ziekte ge
troffen , welke hem in het 
graf sleepte, haar dwong zich 
«et leven te benemen , Jen 
einde het genoegen • niet te 
smaken, Tan hem te overle» I 

veii. Anderen zeggen, dat 
hij haar, na' 38 jaren met 
haar gehuwd te zijn geweest, 
in het jaar 138 na J. C. door 
vergif van het leven beroof
de ; en , wel voldaan haar 
aan de aarde ontrukt te heb-
ben, haar in den hemel deed 
plaatsen* 

SAEINÏANUS , diaken van dé 
Roömsche - Kerk en nuntius 
van den H. GREGORIUS den 
Groote, te Konstantinopel 
bij keizer MAURITIUS, volgde, 
dien opperpriester den 13 
September 604 op, ën over
leed den 22 Fsbruarij 606. 
Hij bezat /ofschoon in, eenen 
minderen graad, de deugden 
van zijnen.voorganger. Som
migen schrijven hem het ge
bruik der klokken toe; doch 
het schijnt, dat zij zich be
driegen, en dat deze uitvin
ding vóór hem te Nola in 
het land van Labour, plaats 
had. Intusschen zijn de groote 
klokken niet veel ouder; want 
toen in 610 LUPUS (LOUP) , 
bisschop van Örleans, te 
Sens was, terwijl CLOTARIUS 
die stad belegerde, verspreid
de hij de verschrikking in de 
legerplaats, en dreef het ge-
heele leger op de vlugt, door 
de klokken der kerk van den • 

i
H. STEPHANÜS te doen hu-
jen : hetwelk bewijst dat zulks 
toenmaals nog geene zeer be
kende zaak was. Wat er ook 
van wezen moge, indien SA-
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BIKIANÜS de klokken niet uit
vond, beval hij echter dat men 
de uren der getijden zoude on
derscheiden, en dat men het 
volk door het gelui der klok
ken naar de kerk zou roepen. 

• * SABINIÜS (FRANCISCUS FLO-
RIDÜS), een geleerde der 16/3 

eeuw, bloeide na de herstel
ling der letteren in het Wes
ten. Volgens-de verzekering, 
van V/ossi0S,'en zijne tijdge-
nooten, was hij een wijze, 
werkzame met eene buiten
gewone geleerdheid begaaf
de , veel smaak, en een uit
stekend oordeel bezittende 
schrijver. Men heeft van hem 
verschillende werken, waar
van de voornaamste zijn: l.0r 

In ealimniatores PzAüïi 
et aliorum linguce Latince 
scriptorum apologia, Base-
lica , 1540, ̂ - 2.* Lectionum 
successivarum libri IIIf 

Frankfort, 1602, in 8.v° 
Hij is in 1547 overleden. 

SAEIKÜS (TITÜRIÜS) , lui
tenant van JDMDS CAESAR, 
werd door AMBIORIX versla
gen. — Zie GOXTA. (LÜCIÜS 
ARRONCDLEJÜS). 

SABINÜS , bewindhebber van 
AÜGTJSXDSin Syrië, wilde, na 
den dood van HERODES den 
Groote, dat men hem de 
schatkist van dien vorst zoude 
geren. Deze aanmatiging bragt 
eenen opstand te weeg. De 

joden leverden slag aan dé 
Romeinen, werden terugge* 
dreven en de schatkist, werd 
geplunderd. Nadat de over
wonnenen zich talrijker had* 
den verzameld, dreven zij op, 
hunne beurt SABIJSÜS in het 
paleis terug, waarin zij hem 
belegerden. De bewindheb
ber vraagde hulp aan VAROS, 
landvoogd van Syrië. Dejo* 
den gingen dezen te gemoet, 
regtvaardigden zich , en be
klaagden zich over het ge
drag van SABINÜS, die, om 
de verdiende straf te ont
gaan , de vlugt nam. 

,.;*.. SABINDS ( AUIUS) , een 
Latijnsch dichter, de. vriend 
van OVIDIÜS , . volgens1 wiw 
hij verscheiden werken zott 
hebben vervaardigd , welke 
zijn vroegtijdige dood hem 
belette te vollooijen., Hel is 
aldus dat de schrijver der 
Merscheppingen c/er hem 
spreekt: 

Ouinque «uam ïr<ozon.,iniporfectutnqUo <*'»" 
' (rum* 

Eoseniit; celerimorte SABÏNUS opus» 

Intusschen schrijven verschei
den geleerden aan SABÏNUS» 
ten minste gedeeltelijk de zes 
volgende heldendichten toe, 
welke men onder die va" 
OVIDIÜS aantreft, namelijk 
PARIS aan MELEN A, L&> 
ANDER aan „NERO, JeO' 
NIÏOS aan CYDIPPÜS met 
derzelver antwoorden. Hij 
overleed alvorens den onder* 
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dom van 25 jaren bereikt te 
hebben. 

SABINÜS. — Zie JULIA , 
dochter van keizer TiTOS en 
AQÜILLIOS SABINÜS. 

SABINÜS (JOLIÜS), een Gal-
lisdh heer, in het land van 
Zangres geboren, nam den 
titel aan van Gcesar in het 
begin der regering van VES-
PASIANÜS. Na den keizer tot 
den slag te hebben uitgelokt, 
Werd hij overwonnen en op 
de vlugt gedreven./Om zich 
aan de vervolgingen des over
winnaars te onttrekken , be
gaf hij zich naar een zijner 
buitengoederen, en veinsde 

j aldaar zich zei ven aan de 
vlammen ter prooi te geven. 
Hij gaf aan al zijne bedien
den hun ontslag, en behield 
slechts twee vrijgelatenen, in 
welke hij vertrouwen stelde. 
Daarop stak hij zijn huis in 
brand, en nam de wijk in 
een onderaardsch verblijf, 
aan elk ander dan aan zijne 
vertrouwelingen onbekend. 
Nadat het gerucht van zijnen 
dood verspreid was, diende 
de smart zijner vrouw EPO-
NINA om hetzelve te beves
tigen. Maar toen SABINÜS, 
door een' zijner vrijgelatenen 
vernam, dat deze teedere echt-
genoote reeds drie dagen en 
drie nachten had doorgebragt 
zonder eenig joedsel te nutti
gen, deed hij.haar zijne schuil

plaats kennen. Zij begaf zich 
naar dezelve , troostte hem , 
in deze soort van grafplaats, 
en bragt er tweelingen-zoons 
ter wereld* Na aldus negen 
jaren verborgen te zijn gei 
bleven, ontdekten de menig
vuldige bezoeken der vrouw 
de schuilplaats des mans. Hij 
werd gevangen genomen, en 
gekluisterd, met zijne vrouw 
en beide kindenen, naar i?owe 
gevoerd. Vruchteloos smeekte 
ÉPONINA , terwijl zij zich voor 
de voeten des keizers wierp, 
en hem hare in de spelonk 
geboren kinderen aanbood, 
om genade; hij deed haar 
met SABINÜS sterven: dit is 
een der-hatelijkste trekken 
van dezen keizer, die< voor 
het overige den schijn had 
van menschlievende gevoelens 
te koesteren. De teedere ver* 
eeniging en de rampspoeden 
dezer beide echtgenooten, 
hebben aan verschillende dich
ters het onderwerp tot een 
treurspel ingegeven: geen der-
zelve is er echter met bijval 
ingeslaagd. 

* SABLIER (KAREL) , een 
letterkundige, te Parijs, in 
1693 geboren. Zijn vader, 
insgelijks KAREL SABMER , te-
genboekhouder der schatmees
ters van het huis des konings, 
bestemde hem voor de plèit-
zaal; maar hij brak zijnen 
regtsgeleerden cursus af, voor 
eenen post dien hij bij de Oost 
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Indische maatschappij aan
vaardde , en dien hij kort 
daarna weder verliet, om zich 
geheel en al aan de letter
kunde toetewijden. Hij deed 
zich in die loopbaan kennen 
door eene critiek der fabels 
van . IA MOTTE , getiteld: Lel' 
tres etc. {Brieven van me
vrouw de markgravin DÉ 
* * .*) , eene critiek, welke 
hij gezamenlijk met zijnen 
vriend LACHAUSSÉE vervaar
digde, Parijs, 1719. SA-
BLIER werkte voor het too-
nee.1; en gaf eenige Blijspe
len in het licht, die geen 
opgang maakten. Nog ken
nen wij van dezen schrijver: 
1.° Fariétêetc. {.Ernstigeen 
vermakelijke verscheidenhe
den), 2dl.« in 12.no, 1764, 
en 4 dl.» in 12.mo, 1769 ; — 
2.°Mssaieic. {Proeve over de 
talen), Parijs, 1779 of 1781, 
in 8.y° welke op prijs wordt 
gesteld, ofschoon de schrijver 
dezelve in den ouderdom van 
82 jaren in het licht heeft 
gegeven; — 3.° eene verta
ling (in het Fransch) der JJit-
gelezene brieven van SENE-
CA. Ook heeft hij eene uilga~ 
ve geleverd, der werken van 
EAGHAPSSÉE , zijnen vriend, 
voorafgegafan van een Leven 
des schrijvers, 1763, 5 dl.n 
in 12.»o Bij was in 1744 
onderwijzer van den hertog DE 
MAZARiNjZoon van den hertog 
D'AUMONT, van wienhijeenen 
goeden kweekeling vormde. 

SABLIER is den 10 Maart 1786 
overleden. 

SABLIÈRE (ANTONIÜS RAM-
BOUILLET DE I A ) , secretaris 
des konings van Frankrijk, 
was de zoon van eenen finan
cier, eenvoudig RAMBOUIUET 
genaamd, en behoort niet tot 
de familie der ANGENNES DE 
RAMBOÜILLET. Hij is te Pa
rijs, zijne geboorteplaats, in 
1680, in den ouderdom van 
65 jaren overleden. Er be* 
staan van hem slechts Punt
dichten {Madrigaux), na zij
nen dood door zijnen zoon, 
in 12.»° in het licht gege
ven. .Dezelve zijn dikwerf 
herdrukt, en laatstelijk , io 
1825/ in 12.mof Jn de Col-
lection des petits classiques 
Franpais, uitgegeven door 
DELANGLE. Men vindt in deze 
uitgave eene Levensschets des 
schrijvers door K. NODIBR. 
Deze dichtstukjes hebben hem 
tot veel eer verstrekt door de 
fijnheid der denkbeelden, en 
de kiesche naiviteit desstijls: 
men kan dezelve in dat vak 
als voorbeelden voorstellen. 
Zijne echtgenoote, HASSEtiN 
DE LA SABLIÈRE , stond in 
betrekking met de schoone 
geesten van haren tijd. I<A 

FONTAINE, die, gedurende 
bijna twintig jaren in haar 
huis eene vreedzame schuil
plaats vond, heeft haar in 
zijne verzen bezongen. Eenige 
Christelykegedach(en,yre\ïe 

http://12.no
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zij geschreven had, zijn ver
scheiden malen achter de* Ce-
dachlen van IA Roc.HEFOü-
CAÜLD gedrukt. 

* SABOÜRECX DE LA BON-
NETERIE (KARED FRANCISCÜS, 
óf, volgens de Bibliothèque 
historique de la France, 
KAIÏEL LODEWIJK) , een ad-
vokaat, in 1725 geboren, 
oefende dit beroep weinig 
uit, en hield zich bijzonder 
met de letterkunde bezig. Hij 
heeft goede vertalingen (in 
het Fransch) van oude La-
tijnsche werken , betrekkelijk 
de landbouw, en de vee-art-
senijkunde geleverd , en de» 
zelve met aanteekeningen ver
rijkt, 1771 — 7 5 , 1783, 
6 dl.n, in.8.v°, en heeft af
zonderlijk de vertaling van 
het uitmuntende werk van 
CoiDMELLA over de landhuis-
houdkunde in het licht gege
ven. Men heeft daarenboven 
van hem twee andere verta* 
lingen, te weten over de Con
stitutie», der Jesuiten, met 
de verklaringen, 1762, 3 dl.n 

in 8.vo, en in 12.m<>, en van 
het boek Jnstitutum sooie-
talis JESÜ, Praag, 1757. 
Het is ten onregte, dat som
mige levensbeschrijvers, aan 
hem hel Mamiel etc. (Jffand-
boek der gelooj'sonderzoe~ 
kers), met aanteekeningen, 
1762 in 12.»° toekennen, 
dat van den abbé MOBEUET 

XXII, DEEI,, 

is. SABOÜREDX overleed te 
Parijs, in 1781. 

* SABDCO ( O n n NAÜTEZ 
DE), eene geleerde Spaansché 
dame, te Alcala de Bena-
rez, in 1560 geboren , was 
de dochter van eenen niet zeer 
beroemden arts, van wienzij 
echter den smaak voor al de 
tot de geneeskunde betrek
king hebbende wetenschap
pen opvatte. Zij studeerde 
onder de beste meesters' der 

' universiteit van Jlcala, ioea-
maals eene der bloeijendste van 
Europa, en verwierf zeer uit
gebreide kundigheden. Ver
scheiden jaren voor JD.ESCARTÉS 
plaatste zij in den omvang der 
hersenen den zetel der ziel; 
maar zij sloot dezelve niet 
juist op in de hersenklier. 
Haar stelsel betrekkelijk het 
bloed werd door de Engel-
sche geneesheeren algemeen 
aangenomen. Volgens OLIVA 
is het die vloeistof niet, welke 
de ligchamen voedt, derzel-
ver buigzaamheid en welstand 
onderhoudt: zulks is de vloei
stof die van de hersenen tot 
zenuwachtige deelen overgaat» 
Volgens deze grondbeginselen, 
bood zij aan, om openlijk te 
bewijzen, dat de natuur- en 
geneeskunde welke men in de 
scholen onderwees, vol dwa
lingen waren; zij veroordeel
de vooral de al te menigvol-

' dige aderlatingen , die wer-
G 
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lelijk, vooral in Spanje een 
misbruik der kunst waren ge
worden. De maar van haren 
roem drong lat PfllNFPüS II 
door, die haar wilde kennen, 
en haar met onderscheiding 
ontving, hetwelk niet altijd 
de gewoonte van dien vorst 
•was, zelfs; niet ten opzigte 
van hén, die zulks het meeste 
verdiende. Hij schonk haar 
ook eene jaarwedde. Zij heeft 
verscheiden werken in het La
tijn geschreven , waarvan de 
meeste in handschrift zijn ge« 
bleven, en overleed in 1622. 

* SACCHERI (HIEROMÏMUS) , 
een wiskunstenaar, in 1670, 
te St. Hemi geboren, begaf 
zich in den onderdom van 12 
jaren onder de Jesuiten, en 
volbragt er met roem zijne 
studiën. Hetgeen wat bui
tengewoon zal schijnen, is 
dat hij in den ouderdom Tan 
9 jaren volkomen ervaren was 
in de reken- stel- en meet
kunst. Men zag hem altijd 
met eenen ErjcwDES in de 
hand, dan zelfs, wanneer hij 
zich met de aan de lundsch-
heid passende spelen bezig 
hield. Na zich onder be
kwame meesters gevormd te 
hebben, bekleedde hij den 
leerstoel der wiskunde in ver
scheiden gestichten zijner or
de, en vervolgens te Pavia, 
alwaar hij verscheiden ja
ren vertoefde. Hij bezat zulle 
een helder geheugen, en zulk 

eenen werkzamen geest, dat 
men van hem de volgende 
bijzonderheid verhaalt: bij 
ondernam te gelijkertijd drie 
schaakpartijen, en, zonder 
zelfs de schaakborden te zien, 
bestuurde hij zijne spelen met 
zulk een beleid, dat hij, zegt 
men, te gelijkertijd, zijne drie 
tegenpartijen schaakmat zet
te: pater SACCHERI hernieuw» 
de dikwijls deze proef, en 
steeds met het beste gevolg* 
Hij heeft een aantal werken 
nagelaten, onder welke men 
bijzonder noemt: Xp'Neos* 
tatica, Milane, 1708. - ' 
2.° JSüCLlDES ah omni wvo 
vindicaius, ib. 1733, in 4.t0 

Hij overleed hoog bejaard te 
Milane, 

SACCHETTI tFRANCISCDS DB 
BENCI), te Florence, in 1335 
geboren, bragt zijne eerste 
jaren in den handel door, e" 
bekleedde verscheiden posten 
in zijne republiek. Hij schreef 
zeer ongedwongen in dicht
maat en in onrijm. Zijne iVó" 
veile (Geestige verhalen}' 
Florence, 1724, 2 dl." >n 

8.vo, bewijzen dat hij een 
gedeelte der genie van zijnen 
landgenoot BOCCACIO bezat' 
en er geen beter gebruis 
van maakte. Hij overleed 'D 

1408. Het leven van SAC" 
•CHETTI wordt gevonden aan 
het hoofd der eerste uilg8*8 

zijner Novelle, door Boï' 
TARI. 
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SACCHETTI (JOANNES BAP-
ÏISTA), een beroemde bouw-
kunstenaar, Ie Turin, in het 
begin der achttiende eeuw 
geboren, heeft' verschillende 
werken nagelaten, waarin 
smaak en een mannelijke, en 
gekuischte stijl wordt waar
genomen, Nadat het konink
lijk paleis te Madrid door 
de vlammen was verteerd, 
zette hij den wederopbouw 
van hetzelve voort, die door 
JOVARA, zijnen meester, be
gonnen was. Hij volgde naauw-
keurig deszelfs plannen , en 
dit paleis is een der prach
tigste van JEuropa , zoowel 
door deszelfs uitgestrektheid, 
als door de schoonheid der 
bouwkunst; maar bij onge
luk vergaten de beide kunste
naars , eene geschikte plaats 
te kiezen, om er den hoofd
trap aantebrengen. Deze is tot 
viermalen veranderd , twee
malen onder FBRDJIJAND VI 
en achtereenvolgend onder 
KAREL III en KAREI IV. 

SACCHI (ANDREAS), een 
schilder te Rome in 1598 
geboren, ontwikkelde zich 
onder AIBANO , na dat zijn 
vader hem de eerste grond
beginselen zijner kunst had 
medegedeeld. Men vindt in 
zijne voortbrengselen, de be
valligheden en het zachte 
koloriet weder, die men in 
de schilderijen van zijnen 

meester bewondert. Hij heeft 
hem zelfs overtroffen in zijnen 
smaak voor de tqekening; zij
ne beelden zijn vo] uitdruk
king; zijne kleedingen heb
ben eene schoone eenvoudig
heid ; zijne denkbeelden zijn 
edel, en zijne penseelstreken 
fijn, zonder gedwongen te zijn. 
Hij is vooral in de eenvoudi
ge onderwerpen geslaagd; en 
men merkt op, dat hij geen 
enkel maal heeft geteekend 
zonder de natuur te hebben 
geraadpleegd. Zijne voornaam
ste stukken-zijn te Rome, 
alwaar hij in 1661 overleed. 

* SACCHI (JuVKfTAtis), een 
geleerde Italiaan en Barna» 
biter - religieus, te Milane 
den 2'2 November 1726 ge
boren, was zeer ervaren ia 
de schoone letteren, de oude 
talen, de wiskunde, en was 
de theorie der toonkunst vol
komen meester. Nog jong 
zijnde werd hij te Zodi, ver
volgens te Bologna tot hoog
leeraar in de rhetorica be-
noemd, en eindelijk bekleed
de hij den leerstoel der wis
kunde in het collegie der adel
lijken (e Milane, alwaar hij 
gedurende 40 jaren onderwijs 
gaf. Hij werd lid van bijna 
alle geleerde genootschappen 
van Italië, en genoot eenen 
grooten roem , welken zijne 
talenten en deugden hem bil* 

, ' lijkerwijze verworven. Men 
l o - ' 
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heeft van hem: 1,° Del nu
mero e delle misure etc. of 
Over het getal, de 'maat 
en de overeenstemming der 
muzijkale snaren , Milane , 
1761, in S.vo; — 2.° Della 
natura $ perf&zione delf an* 
tica musica de"1 Greci, e 
delf utilita chè ei potremmo 
promet'tere della nostra, ap' 
plicandola alV educa&ione de 
giovani, Milane, 1778, in 
8,YÖ ; _ _ 3Éo Belle quinte 
successive hel conlrappunlo, 
e delle regole degli accom-
pagnamenii, Milane, 1780, 
in 84vo; _ 4,o FüadiFA* 
RiNJELLl, Venetië , 1784, 
in 8.vo ; — 5.° Dialogo, 
ove cercasi se lo studio della 
musica al religioso conven-
ga , o disconvenga , Pisa , 
1786, in 8.vo; _- 6.° Fita 
di BENEDETTO MARCELLO, 
Venetië, 1789, naar het La-
tijn vanFoNTANA, meteenige 
aanmerkingen enz. Pater SAc-
CHI overleed te Milane, den 
27 September, 1789. Men 
heeft zijn borstbeeld io de 
galerij van het instituut (La 
Specola) van Bologna ge
plaatst , en er de volgende 
dichtregels onder gegraveerd: 

En t i l i , qiicmsucrio extinctum flovoro Ca-

Iuo ammo Sacous purus «t oloquio. 

SACCHI. — Zie PIATINA. 

SACCHINI (FRANCISCUS), een 
Jesuit, in 1570 te Paciono, 
bij Perosa geboren, en te II 

| Rome in 1625 overleden; 
was in laatstgenoemde stad, 
gedurende verscheiden jaren 
hoógleeraar in de redeneer» 
kunde, en gedurende zeven 
jaren secretaris van zijnen 
generaal VITTEJLESCHI. Zijne 
voornaamste werken zijn: 1.° 
de Voort%etting van de Ge
schiedenis der maatschappij 
van JESXJS, 4 dJ.n in fol, in 
eene zeer zuivere taai, en 
eenen edelen, verhevenen en 
welluidenden stijl, vol vuur 
en belangvvekking: dezelve 
neemt den draad op van die 
van ORIANDINI (Zie dat ai'li- \ 
iel) , vervolgt het bestuur van j 
den H. FRANCISCOS DE BOK-
GIA , en bevat dat van EvER" 
AUDÜS MERCURIANDS, en een 
gedeelte van dat van CtAO" j 
DIÜS AQDAVIVA , door Jou-
v p c r (Zie dat artikel) ten 
einde gebragt. — 2.° De ra* , 
iione lib?'os cum profeciule' 
gendi, in 12.moaan heleinde 
van welke men eene verhan» 
deling vindt: De vitanda U' 
brorum moribus noxiormn 
lectione, door pater SAC- | 
CHIHI, in 1603, te Rome, i 
in zijne klasse der rhetorica j 
voorgedragen. Deze beide ver- j 
handelingen bieden zeer, oor* j 
deelkundigs en nuttige over- 1 
wegingen aan. Zijn Parts- j 
nesis ad magistros is '•*>! ! 
uitmuntende inzigten voor het ; 
onderwijs der jeugd , zeer ge
schikt om de lessen over Gods
dienst, weienschap en deugd te j 
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vereenigen; minder uitgebreid 
dan de verhandeling van pater 
JOÜVENCÏ" over hetzelfde on
derwerp, is zij met meer vlug
heid en kracht geschreven. 

SACCHINI (ANIONIÜS MARIA 
GASPARD), een toonkunste
naar, te Napels, in 1735 
geboren, heeft in de acht» 
tiende eeuw meer gerucht ge
maakt, dan de SCIPIOS en de 
MAUCELLÜSSEN in de hunne. 
Na Europa doorkruist, en 
alle ooren bekoord te heb
ben , overleed hij te Parijs, 
den 7 October 1786. l en 
zijner vurige bewonderaars 
heeft zijn borstbeeld, met 
een verward opschrift in de 
kerk van 0 . L, V. der Ro
tonde , te Rome doen plaat
sen. » Deze soort van afgo
derij, zegt een christen schrij
ver , *die in de ierken ge-
denkleekenen plaatst, welke 
geenerlei betrekking met de 
begraafplaats hebben, heeft 
in Italië niet dan al te veel 
veld gewonnen; maar gewoon-
lijk zijn het aanzienlijke per
personen , wier gedachtenis 
men wil in eere houden (ook 
dat is een misbruik), zoo als 
men te Padua het borstbeeld 
van den kardinaal BÉMBO ziet 
en geene Castraten (ontman
de zangers) of vioolspelers." 
JNog speelt men met bijval 
den OEdipe a Golonna van 
SACCHINI. Hij onderscheidde 

zich niet minder in de ge-
.wijde toonkunst, en nog heeft 
men van hem missen, oraio-
rid*s en motetten van dé groot
ste verdiensten. Zijne Lof
rede door FRAMERT is in het 
Journal encyclopédique van 
Bouillon, 15 December 1786 
opgenomen; dezelve be?a"t een 
verslag van zijne par•titjUi'eti. 

SAGCÖ (JOZEF POMPEJOS) , 
hóogleeraar in de geneeskun-, 
de te Parma, zijne geboor
teplaats, daarna te Padua. 
Zijn souverein riep hem in 

,1702 in zijne hoofdstad te-, 
rug, en hield hem daar door 
den post van eersten hoogleer-
aar: hij practiseerde en schreef 
met den meesten roem. Zijne 
voornaamste werken zijn: ï.o 
Medicina tkeorico -practica, 
Parma 1707, in fol. — 2„° 
Novum systema tnedicum ex 
unitate doctrine antiquorum 
et recentium, 1693, in 4.to; 
'—3.° Medicina rationalis 
practica Hippocratis, — 4,o 
Nova methoaus febres cu
randi, Feneti'è, 1703, in 
8.vo — Zijne werken zijn ge
zamenlijk uitgegeven te Ve
netië, 1730 in fol. Deze arts, 
een verdediger van de leer van 
het hoofdzoot (acidi) en het 
alcadi-zout, had de grondsla
gen zijner praktijk op deze 
beide beginselen gelegd. Dij 
werd 84 jaren oud en over
leed in 1718. 

3 
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* SACHÈWEREI (HENDRIK), 
een Engelsche godgeleerde, 
in 1672 tè Mdrlbotough ge
boren , volbragt zijne studiën 
op dezelfde banken als ADDI* 
sorf, te Oxford in het Mag-
dalena-collegie, alwaar hij iri 
1709 de doctorale waardig
heid ontving. Als predikant 
vajn cfën É. Verlosser in 
Soulhwark benoemd, hield 
hij twee Leerreden, dié ge
rucht maakten. Men beweert 
dat hij er lord GODOHJN , 
onder den naam van totPö-. 
KE , in aanrandde. Wat hier 
ook van wezen iMöge, dezelve 
gaven aanleiding van wege het 
lager huis tot eene beschul
diging tegen hem, waarvan 
de uitslag voor SACHEWEHEL 
was, de schorsing in zijne 
lediening gedurende drie ja
ren, behalve dat zijne beide 
leerreden ten vüre werden 
gedoemde Hij onderging de 
hem opgelegde straf, en be
steedde den tijd zijner schor
sing, aan de poging om zich 
aanhangers te vormen en po
pulariteit te verwerven. Naau-
welijks waren de drie jaren 
verstreken, of hij werd tot 
een beneficie bij Shfewsbu-
ry, en bijna gelijktijdig tot 
het rijke rectoraat van den 
H. ANDREAS , te Jffolborn be
noemd. De eerste leerrede, 
welke hij voordroeg, na aan 
zijne bedieningen terug te zijn 
gegeven, bragt hem, zegt men, 
honderd ponden sterlings op, 

en er werden veertig duizend 
exemplaren van verkocht. Zie 
hier het afbeeldsel, hetwelk 
doctor BÜRNET , op wiens 
beoordeeling men zich kan 
verlaten, van SACHEWERES 
schetst. » Hij was, zegt hij, 
een vermetel en onbeschaamd 
man, zonder opvoeding, zon« 
der gezond verstand, even
zeer van godsvrucht als tfan 
godsdienst ontbloot; zijne 
spotternijen tegen de dissi-
denten en de geestelijkheid 
van den tweeden rang, in 

. schaamtelooze libellen, ver
schaften hem eene voorbij
gaande populariteit en eene 
aanzienlijke fortuin." SA* 
CHEWEREL overleed den 6' 
Junij 1724. 

SACHS (PHILIPFÜSJACÖBÜS)) 
een geneesheer te Breslau 
lid van het genootschap der , 
natüuronderzoekers, maakte 
in zijnen tijd, zijnen naaü» 
bekend door verschillende ge* 
leerde en zonderlinge wer
ken: l.o Consideratio vitte 
viniferce, Zeipzig, 1661, i" 
8.T°; —- 2.o Gammarologtei 
siye gammarorum , vulgo 
cancrorum , consideratie» 
1665, in 8.v°; — 3.° Oce' 
anus macro~mïcracosmieU$ > -\ 
seu Dissertatio èpistolica de j 
analogo motu aquarum ex et I 
ad oceanum , sanguinis ex 
et ad cor, Breslau, 1664, { 

lapidum natura, ibid, SACHS I 
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overleed in 1672, 44 jaren 
oud zijnde. 

SA«H&(JOANNES), van Frau-
stadt in Polen, secretaris der 
stad 'Thorn, later afgevaar
digde van Holland in zijn 
vaderland, is beroemd door 
eene verhandeling tegen HEB» 
MAN CORINGIDS , onder den 
naam van FRANCISCÜS MARI-
Nios. Zij is getiteld: De scopo 
reipiiblicce polonïcce, 1665. 
Deze schrijver overleed in 
1670, in den ouderdom van 
30 jaren; juist toen hij op 
het punt stond om zich baar 
het eiland Ceylon te begeven, 
•waarmede hij zijne reizen, 
die zijn geheele verlangen 
uitmaakten, wilde beginnen'. 

SACKVIÜB. — Zie DORSET. 

SACRATO (PAÜLÜS) , Sa* 
cratus, kanonik van Ferra-
re, zijne geboorteplaats, en 
neef van den kardinaal SA-
DOLET , was een der beste 
schrijvers van de 16.e eeuw. 
Men heeft van hem, 1 dl. 
in 12.iao Latijnsche brieven, 
met sierlijkheid en in eenen 
Cicëroniaanschen stijl ge-
schreven* 

SACROBOSCO (JOANNES DE), 
ook ffolywood genaamd, naar 
een vlek in Engeland, van 
dien naam, in de provincie 
Torh, dat zijne geboorte

plaats was, studeerde aan de 
Universiteit van Oxford. Hij 
begaf zich naar Parijs , al
waar hij door zijne wiskun
dige talenten .eënen grooten 
roem verwierf. Hij overleed 
in 1256, twee, vooral in zjjne 
eeuw zeer achtenswaardige 
werken nalatende; het eene 
de Sp&cera munda, het an
dere, dèAnni ratione, sive 
de Üomputo ecclesiaslico. 
Men vindt dezelve in één deel 
vereenigd, Parijs, 1560, 
in 8.vo 

SACJT. — Zie MAISTRE (£E), 

SACÏ (LODEWIJK DE) , ad-
vokaat bij het parlement van 
Parijs, en een der veertig 
leden van de Fransche aka-
demie, werd te Parijs ia 
1654 geboren, en overleed 
in dezelfde stad in 1727, 
verscheen met roem in de 
pleitzaal, en beoefende tege
lijkertijd de letteren. Men 
heeft van hem: 1.° eene góé
de Vertaling in het Fransen 
der Brieven van PLINÏÜS 
den jonge , 1669 — 1701 , 
2 dl.» in 12.WO, herdrukt 
door de zorg van Jotiüs PIER
ROT, die dezelve in 1826 her
zien heeft, in de Latijnsch-
Fransche Bibliotheek van 
PANCKODCKE, en die van de 
Lofrede van TRAJAÜÜS,, 
1709, in 12.m°; — 2.° Trai
te etc. {Verhandeling over 
i 
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de vriendschap), in 12.m<>; 
—- 3.° Traite etc. {Fer» 
handeling over den roem), 
in 12.m o , eindelijk. — 4> 
Mecueil etc. (Verzameling 
van schriftelijke vertoogen) 
en andere stukken, 2 dl.n 

ip 4.to Zijn stijl is zuiver 
en sierlijk; in zijne denkbeel
den straalt vele geestigheid , 
en in zijne gevoelens veel edels 
door. Men verwijt hem den 
toon van het puntdicht aan-
tenemen, en al te zeer in te-
genreden te vervallen ; doch 
dit gebrek heeft sedert dien 
tijd nog in eenen aanmerke-
Jijken graad toegenomen, en 
is het kenmerk van hetgene 
men tegenwoordig welspre
kendheid noemt* 

f SACF fde vrijheer AN-
TONIÜS ISAAK SlLVESTRE DE) , 
de beroemdste kenner der 
Oostersche talen en oudhe
den van Europa, was de 
zoon van JACQBÜS, ABRAHAM 
SILVESTRE, notaris te Parijs, 
alwaar hij den 21 November 
1758 geboren werd. Inden 
ouderdom van 7 jaren reeds 
ouderloos zijnde, werd hij in 
het moederlijke huis opge
voed , en volbragt er zijne 
studiën zonder eenige open
bare school te bezoeken. In 
Ï781 werd hij tot den post 
Van raad bij het hof der munt 
bevorderd, en in Januarij 
1785, werd hij tot eene der 
acht betrekkingen van vrije 

leden benoemd, welke de ko
ning bij de akademie van op
schriften en schoone letteren 
had gevoegd. In 1791, door 
LODEVVIJK XVI, tot den post 
van algêmeenen commissaris 
der munt benoemd, legde hij 
die betrekking in de maand 
Junij 1792 neder: na ook 
zijn ontslag als vrij lid te 
hebben genomen , werd hij 
in hetzelfde jaar, tot de, 
door den dood van den abbé 
ADGER openstaande plaats van 
gewoon lid der akademie van 
opschriften verkozen. Gedu« 
rende dé revolulionnaire stor
men , aan welke hij zonder 
twijfel door zijne onafgebro-
kene werkzaamheden ontsnap
te , leefde hij op het land in 
eene volslagene afzondering, 
in welke hij in 1793 zijne 
ï^er handelingen , over ver-
scheiden half-verheven beeld
werken , opschriften en ge
denkpenningen, allé aan de 
dynastie der Sassanidische ko
ningen van Perzi'è toebehoo-
rende, in het licht gaf. Bij 
het verklaren van het eerste 
dezer gedenkteekenen, heeft 
hij eenige overblijfselen van 
de taal der Perzers, onder 
het ^ laatste geslacht hunner 
koningen, tot aan de ver
nietiging hunner monarchie 
door de Arabieren, doen 
kennen. Reeds bij de op-
rigting tot lid van het insti
tuut benoemd, zond SU.TES-
TBE DE SAO- , daar hij den 
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eed van haat aan het koning
schap niet wilde afleggen, 
zijn ontslag in , alvorens dat 
genootschap zich had geinstal-
leerd. Nadat hem in 1795 , in 
zijne hoedanigheid van hoog
leeraar voor het Arabisch, bij 
de nieuwelings opgerigte, bij
zondere school der levende 
Oostersche talen, dezelfde eed 
was afgevraagd, verklaarde 
hij mondelings, dat hij den-
zelven niet afleggen, maar 
desniettemin voortgaan zou
de , zijne lessen te geven, 
tot dat hij op eene officiële 
wijze zou worden afgezet. 
Wijl het moeijelijk was, hem 
to vervangen, zoo liet men 
hem met rust. Tijdens de 
reorganisatie van het insti
tuut, onder het keizerlijk be
stuur, behoorde DE SACT tot 
hetzelve, en werd aan de 
klasse der geschiedenis en 
oude letterkunde verbonden. 
Op voorstel van dit geleerde 
genootschap, werd hij in 1806 
naar Genua gezonden, om er 
nasporingen in de oude hand
vesten te doen, en hij bevond 
zich- nog aldaar, toen hij zijne 
benoeming vernam, voorden 
leerstoel van het Perzisch, 
te zijne gunste, in het col-
legie van Frankrijk opge-
rigt, alwaar het onderwijs 
dier taal steeds met dat van 
het Turksch was verbonden 
geweest. In 1808 werd hij 
door het Dep.* der Seine 

tot lid van het wetgevende 
ligchaam verkozen , en had 
zitting in hetzelve, tot op 
de tweede terugkomst des 
konings in 1815. Hij was 
in 1814 tot de vervallenver-
klaring van NAPOLEON toege
treden. Hij nam een zeer le
vendig deel aan de discussie 
der ontwerpen van wet, ge
durende die zitting der ka
mer aangeboden. Den 30 
Augustus stemde hij voor de 
aanneming van het budget. 
Den 20 September bragt hij 
verslag uit over het voorstel 
van wet, betrekkelijk de bur
gerlijke lijst. Den 3 October 
verdedigde hij op eene wel
sprekende wijze de uitgewe
kenen, en bestreed met vuur 
een additionneel artikel op het 
ontwerp van wet, betrekke
lijk de teruggave hunner goe
deren, Den 8 verhief hij zijne 
slem tegen het verslag van den 
heer RATNOÜARD, wegens de 
amendementen der pairs-ka-, 
mer betrekkelijk de wet op de 
drukpers. Den 28, sprak hij 
ten gunste van het door de 
commissie gewijzigde wets
ontwerp , over de teruggave 
aan de uitgewekenen hunner 
niet verkochte goederen , en 
beweerde dat, daar de ver-
beurtverklaring onregtvaar-
dig was geweest, het woord 
restitutie in de wet moest 
behouden blijven. In de ver
handelingen betrekkelijk de 

' 5 
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wet op de tolregten, keurde 
hij met nadruk het verbod
stelsel af, toonde de onregt-
vaardigheid én de bezwaren 
aan van onderscheidene be
palingen van dit ontwerp, 
bestreed eenige artikelen van 
dit tarief, en stemde voor de 
•wijziging van hetzelve. DE 
SACT werd niet geroepen tot 
de in Julij 1815 georgani
seerde , en zoo zeer on» 
der den naam van Gham-
bre introuvable {niet te vin' 
den kamer) bekend. In 
1813 tot vrijheer verheven, 
werd hij door den koning in 
1814 tot koninklijk censor, 
in Februarij 1815 tot rector 
der universiteit van Parijs 
én in de maand. April daar
opvolgende, tot lid der com
missie van openbaar onder
wijs benoemd; welke com
missie Jater door den konink
lijken raad vervangen werd, 
Den 1 December 1822 nam 
hij zijn ontslag, gezondheids-
ieweegredenen voorgevende; 
doch men twijfelde er niet 
aan of de nieuwe geest, on
der het ministerie CORBIÈRE 
aan het openbaar onderwijs 
gegeven, en die niet met de 
inzigteri van DE SACV strook
t e , gaf de ware aanleiding 
tot zijn besluit. Reeds bij de 
oprigting lid van het legioen 
van eer, ontving hij in 1814 
van den koning den rang van 
officier, en den 18 December 
1822 werd hij tot comman

deur benoemd. Eenige jaren 
te voren, had de keizer van 
Rusland^ hem de versierselen 
van de S.te ANNA-orde der 2.e 

klasse gezonden. Tijdens de 
nieuwe organisatie van het 
instituut, in 1816, werd hij 
gehandhaafd, bij de akade-
mie van opschriften en schoo» 
ne letteren: en toen in de 
maand October van dat jaar j 
het Journal des Savants, 
ingevolge een koninklijk be
velschrift, hersteld was, werd 
hij tot een der vier assisten- \ 
ten benoemd, die met de 
twaalf redacteurs, onder het 
voorzitterschap vanden zegel
bewaarder, het bureau van 
dat tijdschrift uitmaakten, h 
April 1818 beklaagde hij zich, 
in de dagbladen , dat men, 
bij de discussiën over het 
buitengewoon domein, in de 
kamer der afgevaardigden, (, 
valsche gevolgtrekkingen had 
gemaakt, door eene uit het 
verband gerukte aanhaling, 
der in 1814 door hem ge* 
dane verslagen, aangaande de 
weisvoordragt betrekkelijk de f-
burgerlijke lijst; en bij deze 
gelegenheid deed hij in den 
moniteur een gedeelte van dat 
verslag opnemen, ten einde 
men, aan de commissie, wel
ker orgaan hij was, en aan 
de kamer, die het drukken j 
zijner verslagen beval, geene , 
zienswijze en grondbeginselen j 
mogt aanwrijven, die haar 
vreemd waren. DE SACY was 
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lid der koninklijke maat
schappij van wetenschappen 
te Göltingek', van de oud
heidkundige maatschappij van 
Londen, der koninklijke aka-
demiën van Koppenhagen, 
Berlijn , Munchen en Na
pels , van de keizerlijke aka-
demie van wetenschappen van 
St. Petersburg, van de Azia
tische maatschappij van Cal-
cutta, vatt de universiteit van 
Casah, van de koninklijke 
Aziatische maatschappij van 
Groot - Brittannië en lër-
land, en van eenige andere 
geleerde genootschappen, zoo 
binnen als buiten Frankrijk, 
Een der stichters van de Azia
tische maatschappij te Parijs 
zijnde, werd hij bij de inwij
ding derzelve, tot haren pre
sident benoemd , en jaarlijks 
tot dié waardigheid herko-
zen. Bij bevelsöhrift'des ko-
nings van 30 Becember 1823 
werd hij tot, administrateur 
van het koninklijk College 
de,France benoemd, en bij 
een ander bevelschrift, volg
de hij in 1824 I A JÏGLES op, 
in den post van administra
teur der koninklijke bijzonde. 
re school voor de Oostersche 
talen. Deze betrekkingen en 
al degene, welke SII<VÉSTB.Ë DE 
SACT , ojp verschillende tijd
vakken bekleed heeft, heb
ben hem nooit belet, om steeds 
met even zoo veel ijver en 
vlijt, als met het beste ge» 
volg, zijne leergangen voor 

het Arabisch en Perzisch in 
die beide gestichten voorte-
dragen. Verscheiden jjijner 
vreemde kweekelingeri, zoo 
als FREITAG , KOSËGARTEN , 
RASMUSSEN, HAÜGHTEN enz. 
bekleeden nog tegenwoordig 
leerstoelen voor , de Ooster
sche letterkunde in Duilscli-
land en in Busland, Onder 
degene, die hem in Frank-
rijk de meeste eer hebben 
aangedaan, moet men noe
men CHEZÏ-, STEPHANDS QÜA-
TREMÈRE, JAÜBERÏ , GAUCIÜT 
DE TASST , BEINATJD , enz. 

; Het is voornamelijk op zijne 
aanbeveling dat de regering, 
in 1814, bij het College de 
Franoe eenen leerstoel voor 
hètSanskritisch, voor het Si» 
neesch, en voor het Mand-
chou-tartaarsch , en itt 1828 
voor het Indostansch heeft 
opgèrigt. Het is ook groo-
teödeeïs door zijnen invloed 
dat verscheiden jonge oriën
talisten en geleerden, bij de 
akademie van opschriften zijn. 
opgenomen. Indien Frank
rijk , voor de Arabische let
terkunde zoo veel heeft ge
daan , als het geheele ove
rige Muropa te zamen, zoo 
als het verslag in 1810 door 
het instituut aan NAPOLEON 
aangeboden, zulks zegt, kan. 
men er bijvoegen, dat Sli> 
VESTRE DE SACY voor deze 
zelfde letterkunde meer dan 
eenig ander geleerde heeft ge
daan. — Deze geleerde van 
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den eerslen rang is in Fre-
bruarij 1838 te Parijs over
leden. Van de talrijke door 
hem nagelatene werken , wil
len wij slechts de voornaam-, 
ste aanvoeren, terwijl wij onze 
lezers, die begeerig inogten 
zijn , meer in het bijzonder 
met 'smans lettervruchten be
kend te worden, tot de Bio-
graphie universelle des Gom-
temporains, Parijs, 1838 
verwijzen: 1.° Mémoires 
etc. [Verhandelingen over 
de verschillende oudheden 
van Perzi'è en over de ge 
denkpenningen van de dy
nastie der Sassaniden, ge
volgd door eene Geschiede
nis dier dynastie, naar hel 
Perzisch van MIUKHOND) , 
1793 , in 4.t° s met 9. pla
ten , en een Vervolg, in 
1797 gedrukt. Deze verschil
lende Verhandelingen waren 
door hem in de akademie van 
opschriften en schoone lette
ren voorgelegen. •— 2.° Prin
cipes etc, (Grondbeginselen 
van algemeene taalkunde), 
1799, 1804 en 1815, in 
12.mo; _ 3,0 Chrestomatie 
etc, (Arabische Chrestoma
tie), 1806, 3 dl.» in 8.vo; 
tweede zeer vermeerderde uit
gave, 1825 — 1827, 3 zware 
deelen in 8.v° Dit werk be
vat verseheiden onuitgegeve-
ne stukken, biedt voorbeel
den van allerlei moeijelijkhe-
den aan, ten einde er de 
oplossing van te geven. Men 

l vindt in hetzelve gepaard 
naauwkeurigheid, geschied
en letterkundige critiek, ge
leerdheid, taalkundige ontle
ding , en de verklaring van een 
aantal woorden of beteekenis-
sen van woorden door al de 
woordenboekschrijvers over
geslagen. — 4.° Latijnsche 
vertaling van de Geschiede
nis der Arabieren vóór JÏÏAr 
BOMED , door ABOÜL VE
DA , met den Arabischen 
tekst, Oxford, 1806, In 4.toj 
— 5.° liélation etc. (Reis: 
beschrijving door JSgypP>. 
door JBDALLATIF) , uit het 
Arabisch vertaald,en met«0«* 
teekeningen verrijkt, 1810) 
in 4. t 0 ; dit is een derbe
langrijkste werken van DE 
SACT. — 6.o Gramwaire 

etc. (Arabische spraakkunst 
ten gebruiltè' der kweekelin" 
gen van-de bijzondere school 
der. levende Oostersche tcf 
len), 1810, 2 dl.Mn 8J0.-
met 8 platen. Het eerste deel 
bevat de geheeie theorie der 
Arabische taal, het tweede Ie* 
vërt de syntaxis, volgens de 
orde der algemeene spraak
kunst verdeeld, en daarna^ 
volgens het stelsel der Ara
bische taaikenners. Het 's 

deze spraakkunst, die wet 
zijne, onder N.° 3 vermelde 
Chrestomatie, door geheel 
Europa klassiek is geworden. 
— 7.o GAIU en DMNA,°J 
fabels van BIDPAÏ, in het 
Arabisch, voorafgegaan ?a» 
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eene Verhandeling over den 
oorsprong van dat boek, en 
over de verschillende verla* 
tingen, die er in het Oos
ten van vervaardigd zijn, 
enz. — 8.° Opinions etc. 
{Gevoelens over de wet be
trekkelijk de vrijheid der 
drukpers); 1818, in 8„vo , 
en verscheiden andere ver
slagen aan de kamer der af
gevaardigden gedaan. —• 9.° 
Mémoires etc. (Verhande
lingen over de Oostersche 
geschiedenis en letterkunde), 
1818 , in 4 > , niet platen. 
— 10.° Discours etc. (Re
devoeringen , gevoelens en 
verslagen, over verschillen
de onderwerpen van wetge
ving , openbaar onderwijs 
en letterkunde), 1823', in 
8.v° — ll .o In het Maga* 
sin encylopédique van Mi£-
MN., 74 artikejs welke een 
der kostbaarste gedeelten dier 
verzameling uitmaken, en die 
gezamenlijk 3 zware deelen 
in 8,vo konden uitmaken , be
nevens in een aantal andere 
letterkundige tijdschriften en 
verzamelingen", eene menigte 
hoogst belangrijke verhande
lingen. 

* SADE (HÜGO DE), bijge
naamd de Oude , hoofd eener 
oude familie van Provence, 
is enkel bekend door de 
schoonheid zijner eerstevrouw 
LADRA DE NOVIS, en door 
zijnen grooten rijkdom, die 

hem in 1335 in slaat stelde, 
om 200 gouden florijnen, 
tot de herstelling van de biua 
te geven, welke de H. BE-
NEZET, in 1177, te Avignon 
had doen bouwen. — Zijn 
zoon PAÜLÜS DE SADE, was 
minister der koningin Yo-
tANDE van Aragon en' bis
schop van Marseille,en over
leed in 1433. JHÜGO III of 
HUGONIN DE SADE, 3.e zoon 
van HÜGO den Oude, is de 
stam der drie takken van het 
huis van SADE, bekend on
der den naam van MAZAN, 
EIGÜIÈRES en TARASCOIÏ. —-
JOANNES DE SADE , zoon van 
H O G O I I I , waleen bekwaam 
regtsgeleerde en leefde in de-
eerste helft der vijftiende 
eeuw. — PETRUS DE SADE 
bekleedde het eerst den be
langrijken post van driejarig 
landregter van Marseille 
(1565 — 1568); degene die 
denzelven waarnam, werd, 
wanneer hij uitging, steeds 
door twintig geregtsdienaars 
vergezeld. — JOANNES BAP-
TISTA DE SADE-MAZAN , in 
1707, in den ouderdom van 
75 jaren overleden , bisschop 
van Cavaillon, heeft onder 
andere stichtelijke werken , 
nagelaten: Réflexions etc. 
(Christelijke overweging op 
de Psalmen), Avignon, 1698, 
in 8.vo — HiprolYTüs, graaf 
van SADE - TARASCON , een 
zeevaarder, onderscheidde 
zich io het gevecht van Oues-
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sant,' en overleed op zee, 
op zijne terugreis van den 
Amerikaanschen oorlog, dien 
hij als schout-bij-nacht ge
voerd had. 

zelve geene enkele gewigtige 
gebeurtenis vergeten, en soms 
ontwikkelt hij dezelve met 
even zoo vele /juistheid als 
duidelijkheid ; hij herinnert 
in hetzelve ook aan de be
roemdste mannen, welke, in 
die eeuw bloeiden: en pis 
een bekwame criticus, ver
betert hij verscheiden missla
gen , waarin zijne voorgangers 
vervallen zijn. Zijn boek zou 
volmaakt wezen , indien bij 
zijn verhaal niet dikwerf had 
afgebroken, door verscheiden 
minne-dichten van PETRAR-
CHA ,. in vrij middelmatige 
verzen vertaald , en die dik* 
werf van den waren z'n 

des oorspronkelijken afwijken. 
Zijn oudste broeder, JOAN* 
NES BAPTISTA FRANCISCOS JO
ZEF, graaf DE SADE , erfelijk 
stadhouder der steden en het 
kasteel van Faison, voor den 
Paus, Werd door den kar
dinaal FLEURT met verschei
den diplomatische zendingen 
belast. Hij deed afstand van 
de posten, welke hem aan 
den Paus verbonden , om zi°n 

in Frankrijk te vestigen» 
en werd tot luitenant-gene
raal der provinciën van BfeS' 
se, Gex, Bugey enz. be
noemd, Hij overleed in 1767» 
eene verzameling van zeld
zame anecdotes, en belang" 
rijk oorkonden over den oor
log van 1741 •— 1746 na
latende. 

* SADE (JACOBÜS FRAN-
CISCÜS PAÜLUS ALFONSTJS DE) , 
uit dezelfde familie als de 
voorgaande, in 1705 gebo
ren, omhelsde den geestelij
ken staat, verkreeg de abdij 
van Ebreuil, en werd vika-
ris generaal van den aarts
bisschop van Toulouse, later 
van dien van Narbonne. De 
staten van Languedoc belast
ien hem met eene zending 
aan het hof, -hetwelk voor 
hem aanleiding gaf tot een 
veeljarig verblijf te Parijs. 
Blij begaf zich vervolgens naar 
Saumane bij F'aucluse, al
waar hij in 1778 overleed. 
Hij beoefende de letterkun
de en is meer bijzonder be
kend door zijne Aanmerkin
gen op de mrste Jfransche 
dichters en de troubadours, 
en door de Uitgelezene wer
ken Van Fll, PETRARCffA, 
1764, 3 dl.» in 4.to Behalve 
zijne Jianleekeningen betrek
kelijk den Italiaanschen dich
ter, vindt men er zeer be
langrijke bijzonderheden in, 
eigenlijk gezegd, is het werk 
van den abbé DE SADE een 
naauwkeurig tafereel van de 
burgerlijke, kerkelijke en let
terkundige geschiedenis der 
14.* eeuw. Hij heeft in het-
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* SADE (DONATIANÜS AL-
FONSüs FRANCISCÜS , mark
graaf DE) , zoon van den graaf 
DE SADJS, in het slot van 
het voorgaande artikel ver
meld ,.begaf zich in den ou« 
derdom van 14 jaren onder 
de ligt gewapende ruiters, 
van waar hij als onderluite
nant bij het regiment des 
konings overging; daarna werd 
hij luitenant bij de carabi-
niers en eindelijk cavalerie-
kapitein. Bij deze verschil
lende corps maakte hij den 
zevenjarigen oorlog mede, 
en kwam in 1766, te Pa
rijs terug , alwaar hij in den 
echt trad met eene Mejuf-
vrouw DÉ MoNTREüit, doch
ter van eenen voorzitter bij 
het hof der gemeene Jands-
middelen. Hij is enkel be
kend door de afschuwelijkste 
ongeregeldheden, en de meest 
bedorvene geschriften, welke 
de losbandigheid kan voort
brengen. Het parlement van 
Aix stelde een geregtelijk 
onderzoek tegen hem in, en 
veroordeelde hem, met zij
nen kamerdienaar, den me-
depligtige zijner uitspattin
gen, ten dood;, maar hij nam 
de vlugt naar Genua, ver
volgens naai' Ghambery, al
waar een lettre de cachet 
van den koning van Sardi
nië hem te Miolans deed 
opsluiten, maar hij vond 
middel om te ontsnappen. 
Hij dwaalde langen tijd in' 

Frankrijk en Italië rond , 
werd op nieuw in hechtenis 
genomen , en bragt 29 jareD 
in elf verschillende gevange
nissen door, In het begin der 
Fransche omwenteling, ver* 
k-reeg hij tijdelijk zijne vrij
heid terug, terwijl het hen» 
gelukte zich te Parijs, tot 
secretaris van de sectie der 
Pieken te doen benoemen, 
en, ofschoon zeer revolution-
nair zijnde, werd hij als ge
matigde aangeklaagd, daaren
boven als adellijke verdacht, 
werd hij op last der com
missie van algemeene veilig
heid in hechtenis genomen , 
en bekwam eerst in de maand 
October 1794 zijne vrijheid 
weder. Hij werd er op nieuw 
van beroofd den 5 Maart 
1801 , wegens eene nieuwe 
uilgave zijner schandelijke ge
schriften. Wij onthouden ons 
er de titels van aan te voe
ren. Hij is te Charenton den 
2 December 1814 overle
den. Dé oudste zijner zonen , 
LODEWIJK MARIA DE SADE. 
die uitgeweken , en de loop
baan der wapens ingeslagen: 
was, gaf bewijzen van eer en> 
menschlierendheid , hij keer
de in 1794 in Frankrijk te* 
rug, oefende eenigen tijd, 
om veilig te kunnen leven , 
het beroep van graveur uit, 
trad in 1806 wederin dienst, 
en was luitenant in het re
giment van Isembourg, toen 
hij den" 9 Janij 1809, doo* 
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struikroo.vers op eenen open
baren weg vermoord werd. 
Hij had in het licht gege
ven het l.edeel der Histoire 
etc. [Geschiedenis der jFran-, 

'sche natie}, Parijs , 1805 
in 8 . v 0 , het eerste geslacht 
bevattende,'terwijl men er 
nieuwe en belangrijke naspo-
ringen in aantrof, die voor 
den schrijver den toegang tot 
de Keltische akademie opende. 

SADELER (.TOANNES) , een 
graveur, te Brussel in 1550 
geboren , leerde eerst het be
roep van gieter en drijver, 
hetwelk zijn vader uitoefende; 
maar naarmate de jaren zijne 
neigingen ontwikkelden , leg
de hij zich op de teeken
en graveerkunst toe. Hij be
zocht Holland, om onder 
de oogen der beste meesters 
te arbeiden. De keurvorst van 
Beijeren , stortte zijne wel
daden over dezen kunstenaar 
uit. SADELER , met erkente
nis bezield, vérvaardigde voor 
zijnen beschermer stukken, 
die zijnen roem nog vermeer
derden. Hij Vertrok naar Ita
lië, en ontwikkelde al meer 
en meer zijne talenten , door 
de beoefening , die hij in staat 
was te doen , van de heer* 
Kjke stukken, welke dat rij
ke gewest bevat. Hij bood 
eenige zijner gravures aan 
CLEMENS VIII aan ; maar die 
Paus scheen niet genegen, 
zijne hoop te vervullen, SADE-

D. 

IER begqf zich naar Venetië, 
alwaar hij, kort na zijne aan
komst in 1610 overleed. Hij 
had een' zoon JosX0S of Jos-
TINÜS genaamd , van wien er 
ook eenige platen bestaan, 
die niet zonder verdiensten 
zijn.— Zijn broeder en leer
ling, RAPHAEL SADELER, te 
Brussel in 1555 geboren, 
en te Venetië in 1616 over
leden , onderscheidde zich 
door de naauwkeurigheid der 
teekeningen en door het na
tuurlijke dat hij in zijne beel
den verspreidde. Hij verge
zelde zijnen broeder naar 
Rome en Venetië» Men vindt 
platen van hem in eene ver« 
handeling De opificio tnun-
di, 1617, in 8.v° 

SADELER (GILLIS) , een 
graveur, te ontwerpen in 
1570 geboren, en te Praag 
in 1629 overleden, neef en 
leerling van JOANNES en RA-
PHAëL, verbleef eenigen tijd 
in Italië alwaar hij zich door 
de beoefening der oudheid 
ontwikkelde. Zijne uitsteken
de talenten deden hem door 
keizer RÜDOLF naar Builsch' 
land beroepen , welke vorst 
hem eenejaarwedde.toestond. 

De keizers MATHIAS en FER" 
DINAND I I , opvolgers •v»n 

RÜDOLF, gingen voort zij"8 

talenten ïn eere te houden» 
Zijne Vestigt delle antichi" 
ta di Boma, Rome, 1660» 
in f ol. worden op prijs geslela» 
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SADI.' •— Zie SAADI. 

SADLER of SADEIER (JO< 
ANNES) , uit eene oude fa
milie \an Shropskire in En
geland, legde zich toe op 
de beoefening van het regt 
en bekleedde onder het be
stuur van CROMWELL aanzien
lijke posten. Hij overleed in 
1674, in den ouderdom van 
59 jaren , na in het licht 
te hebben gegeven , een werk 
getiteld : De reglen des ko-
ningrvjks, en een ander dat 
tèn titel voert Oblia. 

SADOC , zoon van ACHITOB:> 
hooge-priester uit het geslacht 
van ELEAZAR, oefende de 
hoofd-bedieningen van; het 
hoogen-priesterschap beurte
lings van jaar tot jaar uit met 
ACHIMELECK , zoon van den 
hoogen-priester ABIATHAR , 
uil het geslacht van ITHA-
MAR. Toen ADONIAS den hoo-
gen ouderdom zijns vaders 
tot voorwendsel wilde nemen, 
om zich tot koning te doen 
verklaren , gaf SADOC , op 
bevel van God , de konink
lijke zalving aan SALOMON. 
Die vorst verklaarde hem, 
na den dood van DAVID, in 
het jaar 1014 vóór J . C% 
alleen tot hoogen-priester en 

XXII. PEEJL. 

beroofde ABIATHAR III van 
zijne waardigheid en verban
de hem naar Anathot (Zie 
ABIATHAR). -W Men moet 
hem niet verwarren met SA
DOC I I , hooge-priester der 
joden, onder koning MANAS-
SES, in 670 v.óór.J. C. 

* SADOC , een berucht leer-
aar onder de joden, en hoofd 
van de secte der Saduceërs (*.)> 
leefde, volgens den Talmud, 
in het jaar 248 vóór J . C , 
en had ANXIGONÜS tot mees
ter, die leerde, » dat men 
de deugd om zich zelve moest 
uitoefenen i en zonder achtte 
slaan; op eenige belooniog." 
SADOC leidde: er deze kwade 
gevolgtrekking uit af", dat er 
in een ander leven noch be
looningen te hopen noch straf, 
fen te vreezen waren ; even 
als of erin deze stelling deug
den konden gelegen zijn (Zie 
EPICÜRÜS). Deze goddeloo» 
ze leer had weldra een 
aantal aanhangers, die-, on
der den naam van Saddu-
ceërs, eene der voornaamste 
sekten, onder de joden, uit
maakten. Zij loochenden de 
opstanding en de onsterfelijk* 
heid der ziel, en erkenden 
noch engelen, noch geesten; 
zij verwierpen ook alle over-

(*) De geleerden zijn het ecliler niet eens of deze secte ïiaren naam 
ontleende van dezen haren stichter SADOC , dan wel of zij naar Aare 
gewaande regtgelooviaheid (Sadik), aldus genoemd werd. ' 

Vertaler» 
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leveringen en hielden zich 
enkel aan den tekst der hei
lige Schrift; maar het is valsch 
dat zij de profetiën en de mi
rakelen ontkenden, wijl zij, 
door eene onbegrijpelijke on
gerijmdheid, en eene open
bare tegenspraak met hunne 
leerstellingen, de boeken 
des ouden testaments aanna
men; dat zij de wet van Mo-
ZE3 en de godsdienstgebruiken 
der joden opvolgden. Hunne 
zeden waren , volgens den ge
schiedschrijver JOSEPHDS, ge
streng; maar het is waar
schijnlijk, dat zij in de uit
oefening beginselen opvolg
den die hun zeer gemakke
lijk vielen. Het is waar dat 
JESDS CHRISTUS , die hun ver
wijt de Schrift niet te ver
staan , hun geenerlei beris
ping betrekkelijk hunne ze
den doet; terwijl Hij inte
gendeel de Farizeërs omtrent 
dat punt dikwerf doorhaalt; 
maar zulks was voornamelijk, 
wijl deze laatste, die de ware 
grondbeginselen verdedigden, 
de. deugd uitkraamden, en 
beweerden onberispelijk te 
zijn, terwijl de ongeregeld
heden der sadduceërs als ware 
het een natuurlijk uitvloei
sel hunner geloofsleer was. 
De valsche leer der Saddu
ceërs belette hun niet, tot 
de aanzienlijkste posten, ja 
zelfs tot het hooge-priester-
schap verheven te worden; 
en dit bewijst beter dan iets 

I 
anders, tot welken graad van : 

bedorvenheid en verwaarloo-
zing het joodsche volk en de i 
synagoge eindelijk vervallen , 
waren. De sekte dezer epiku-
rische joden, bestaat nog in 
Afrika, en op verscheiden 
andere plaatsen. 

SADOIETO (JACOBUS), kar-
dinaal, te Modena in 1477 
geboren, was de zoon van 
eenen hoogleeraar in de reg* 
ten te Ferrara, en had zij* 
nen vader tot leermeester, 
Na onder hem het Grieksch 
en het'Latijn te hebben ge
leerd , beoefende hij de vfijs* \ 
begeerte onder NICOLAAS tB* 
ONICENE. Om zijne kunde uit* 
tebreiden, begaf hij zich naar 
Rome, alwaar de kardinaal 
OLÏVIER CARAFFA, de be
schermer der geletterden, hem 
in zijn huis opnam. LEO X» , 
niet minder met ge.estdrift.be* 
zield, om de verdienste op* 
tesporen, als om van dezelve 
partij te trekken, verkoos 
hem tot zijnen secretaris» , 
Zijne sierlijke en vlugge pe" 
leende zich . tot elk onder* 
werp: godgeleerdheid, w*Js' 
begeerte, welsprekendheid» 
dichtkunde. Met eene zeld
zame geleerdheid paarde h'J 
eene gematigdheid en zedig* j 
heid, die nog zeldzamer vfa* , 
ren: LEO X moest zijn ge" > 
heele gezag doen gelden, offl 
hem het bisdom van Carpen-
(ras te doen aannemen. Ka 

http://ge.estdrift.be*
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den dood van dien Paus, he* 
gaf hij zich naar zijn diocees, 
alwaar hij zijnen tijd verdeel
de tusschen de werzaamhe-
den van het episkopaat, en 
de vermaken der letterkunde. 
CLEMENS YII riep hem naar 
Rome terug j maar SADOIËTO 
begaf zich enkel derwaarts, 
op voorwaarde van na ver
loop van 3 jaren naar zijn 
bisdom terug te kunnen kee-
ren. Hij keerde werkelijk naar 
hetzelve terug; maar nadat 
PADLÜS III» hem in 1538 
weder te Rome had doen 
komen, vergezelde hij dien 
Paus naar Ni%%a, alwaar 
eene bijeenkomst, van den 
Koning van' Frankrijk en 
den keizer moest plaats heb* 
ben, Eenigen tijd daarna zond 
dezelfde opperpriester, hem 
als nuntius naar Frankrijk, 
ten einde FRANCISCCS l te 
bewegen met KAREL V den 
vrede te sluiten. De Fran-
sche vorst schepte veel .ver* 
maak in de bevalligheden van 
zijnen geest, en de Paus, niet 
minder voldaan over zijne on
derhandeling, vereerde hem 
in 1539 met het purper. Deze 
beroemde kardinaal overleed 
te Rome in 1547, evenzeer 
door de Protestanten als door 
de Catholijken betreurd. In 
«ijne jeugd beoefende hij met 
het beste gevolg de Latijn-
sche dichtkunde; doch op 
het einde zgner dagen zag 

hij er geheel van af. Zijn stijl, 
zoowel in dichtmaat als in on-
rijm , ademt de sierlijkheid 
en zuiverheid der oude Ro* 
meinsche schrijvers. Hij had 
zich volgens CICERO gevormd; 
zelfs zou men hem kunnen 
verwijten er zich al te zeer 
op té hebben toegelegd j om 
dien redenaar natevdlgen. On
der al degene welke in de 15.e 

en 16.e eeuw het schoone La* 
tijn hebben doen herleven, 
is hij degene, welke het best 
geslaagd is. Zijne werjjen zijn 
gezamenlijk te Ferona in 3 
dl.»,; in 4.to, in' het licht 
gegeven ; het 1.« ia 1737, 
het 2.e ra 1738 ed het 3. e 

in 1740. De voornaamste ge
schriften dezer verzameling 
zijn : 1.° verschillende Re-
devoevingen, waarvan de ge* 
heele verdienste in den stijl 
bestaat. — 2.° Zeventien boe
ken Brieven, de eene belang
rijk , de andere minder aan
genaam. — 3.o eene Ver
klaring der Psalmen en der 
Brieven van den H. PAÜLOS 
en andere godgeleerde wer
ken, meer met sierlijkheid 
dan met bondigheid geschre
ven. — 4 . * ZedeJijk-wijsgee-
rige Verhandelingen over de 
opvoeding der kinderen, over 
de vertroostingen in de on
gelukken , en eenige andere 
dergelijke geschriften, die ge
zocht worden, ofschoon zijne 
redeneringen soms al te in-
2 
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gewikkeld en verward zijn, . 
— 5.° verscheiden Gedich
ten, onder welke zijn CÜR» 
TIÜS en zijn LAOCOON eene 
eerste plaats bekleeden.. De 
dichter schrijft in zijne ver
zen soms de volzinnen van 
TiKGinos af, even als in 
zijne proza die van CICERO; 
maar onder deze navolging, 
.schitteren er soms trekken 
van vernuft, die hem geheel 
eigen zijn. Zijne theologische 
schriften zijn'in eenen loon 
van zachtheid en gematigd* 
heid, die de uitdrukking van 
zijn karakter was. Hij had 
eenigë bijzondere gevoelens, 
doch naauwgezet regtzinnig. 
Men weet op welke wijze hij 
zich in zijn schrijven aan den 
kardinaal CONTARINI , geregt-
vaardigd heeft, van niet in al
les van het gevoelen van den 
heiligen ADGDSTJNÜS te zijn, 
dien hij meende soms de ver
deding der waarheid al te le
vendig en al te ver gevoerd 
te hebben. Nee tarnen, si 
non cum J.ÜGVST1NO, id~ 
circo ab Ecclesia catholica 
dissentio, quee, tribus tan-
turn Pelagii capitibus im-
probalis , ccetera libera in-
geniis disputationibusquere-
reliquiL Om de werken van 
SADOLETO volledig te hebben, 
moet men bij de drie reeds 
aangevoerde deelen voegen 
zijne Brieven, en die der 
geleerden, met welke hij in 
briefwisseling stond, Rome, 

1764, 3 dl.n in \2>°', be* 
nevens eene andere Ferm-
meling, in 1759, in 12.»"> 
gedrukt, die zijne Brieven 
bevat;'.in-naam van LEO X, 
CLEMKNS YJI en PAÜLÜS III 
geschreven, henevens eene 
beknopte Levensschets des 
schrijvers, door zijnen tijd« 
genoot FiOBDBEiiOé 

SAGARI of SEGAREL (GE-
RARDÜS), te: Par ma gebo
ren , was de stichter der sekte 
de Jlpostolische genaamd, 
welke in de 13.e eeuw veel 
gerucht maakte. Hij vorderde 
dat zijne leerlingen , in het 
wit gekleed, met eenen lan
gen baard, met losse haren 
en. zonder hoofddeksel, van , 
de eene stad naar de andere 
zouden gaan. Deze dweept 
beweerde dat het geheele ge
zag , hetwelk JESÜS CHRISIOS , 
aan den H. PETRUS .en zijne 
opvolgershad gegeven een ein* 
de had, genomen, en dat «U 
zulks geërfd had; dat, W 
God'overal was, men noen , 
kerken noch goddelijke diens- • 

ten noodig had; dat mengeene 
geloften moest doen, en dat de 
gehechtheid aan zijne leer» [ 
de misdadigste handelingen : 
heiligde. Deze dweepachtig 
ge en goddelooze leer, deed 
hem in 1300 te Parma *ot 

den brandstapel veroordee- • \ 
len. » Wanneer de proteS' 
tanten, zegt de abbé BfiB' 
GIER , tegen de straffen "*'* 
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varen, welke men aan deze 
sektarissen doet ondergaan, 
behoorden zij te bedenken , 
dat men hén niet heeft ge
straft om hunne dwalingen, 
maar omdat zij de openbare 
rust en de orde der maat
schappij stoorden. Eene on
schuldige dwaling, die nie
mand kan benadeelen, is on
getwijfeld verschoonlijk; maar 
eene oproerige leer , die de 
hoofden jverhit, de zeden be
derft, de regeringen veront
rust, en door gistingen on
der het volk gevolgd wordt, 
is eene staatsmisdaad ; men 
heeft regt er de bewerkers 
en hardnekkige sektarissen, 
over te straffen." 

SAGAX LANDütPH0S. — 
Zie PAÜX,ÜS WARNEFRIDOS. 

SAGE (DATID LE), van Mont> 
pellier, in 1650 overleden, 
had bedorven zeden en eenig 
talent. Hij heeft zich eenen 
naam gemaakt door gaskon-
sche gedichten. Er bestaat 
van hem eene verzameling 
getiteld": Les Folies etc, 
(De boerteryen van den heer 
LE SAGE), 1650, in 8.v° 
dezelve bestaan uit klink
dichten , treurzangen, he
kel- en puntdichten, den titel 
dezer verzameling waardig. 

SAGE (ALAIN RENÉ £E), een 
beroemde Fransche schrijver, 

den 8 Mei 1668, \e Sarzeau 
bij Fannes, geboren, stu
deerde bij de Jesuiten van 
Pannes, en bekleedde ver
volgens gedurende verschei
den jaren eenen post in de 
landhoeven van Bretagne. In 
1692 te Parijs gekomen zijn
de , werd hij er tot advokaat 
bij het parlement bevorderd ; 
weldra verliet hij die loop
baan, om zich uitsluitend op 
de letterkunde toe te leggen: 
het is op deze wijze,dal hij 
gedurende 45 jaren van de 
opbrengst zijner werken, en 
van eene jaarwedde van 600 
livres leefde, die hem door 
den abbé DE LTONNE, zijnen 
vriend werd verzekerd; in 
1745 begaf hij zich naar 
Boulogne-sur-mer , alwaar 
hij den 17 November 1747 
ten huize van zijnen tweeden 
zoon, kanonik dier stad, 
overleed. Zijn eerste werk 
was eene omschrevene ver
taling der Brieven van JIRIS-
TENETUS, een' Griekschen 
schrijver, 2 dl.n in 12.n»o 
Hij leerde ook het Spaansch 
en vond veel behagen in de 
schrijvers dier natie , van wel
ke hij vertalingen of liever; 
navolgingen heeft geleverd, 
die veel bijval hebben ge
vonden. Zijne voornaamste 
werken in dat vak zijn: 1«° 
GÜSMAN D'AWARACHE, 1731 
2 dl.n in 12.i»°, een werk 
waarin de schrijver het ern-
3 
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stige doet doorstralen onder 
het beuzelaclilige dat het
zelve bevat. — 2.o Le Ba-
chelier etc. {De Baccalau
reus van Salamanka), 1738, 
2 dl.n in 12.moj een wel 
geschreven roman, doorzaaid 
niet eene nuttige critiek der 
zeden dier eeuw. — 3,o 
Git - BtAS DE SANTJLLANE , 
1715 — 1724 — 1735, 4 
dl.» in 12.mo ]jfen v j n d l i n 
dit werk op waarheid ge
gronde schilderingen, geestige 
en vermakelijke bijzonderhe
den , en oordeelkundige aan
merkingen; er komen, uit-
gezochte en sierlijke uitdruk
kingen , zuiverheid en onge-
kunsteldheid in de verhalen 
Toor. Het is een getrouw ta« 
Jereel van alle standen, en 
de beste zedelijke roman, 
door eenige natie voortge-
hragt. Dit boek is in bijna 
alle talen vertolkt. Men heeft 
eene uitgave van den Gn.-
ifoAs, te lïjon, bij RUSAND 
m net Jicht doen verschijnen, 
jaarin men eenige bijzon
derheden van eenigzins vrije 
^den , die het lezen van dit 
iJOeb voor de jeugd gevaarlijk 
maakte , niet wedervindt (Zie 
de artikels ISLA en LLORENTE). 
— 4.o• JVbuvelles etc. (JVieu. 
•we lotgevallen van don Op/. 
Worrtf),2dl.ninl2.mo])eze 
nieuwe don QWCHOTTE kan 
met tegen den oude opwepen • 
er komen echter eenige aan
gename boerterijen in%oor, 

— 5.° Ie Diable etc. (De 
hinkende duivel), Parijs, 
1707, 2 dl.n in 12.mo,een 
werk dat trekken bevat,ge
schikt om den geest te ver
maken, en de zeden te ver
beteren (Zie GUETAKA — 
IODEWIJK VELEZ-—) het had 
dadelijk zulk eenen buiten-
gewonen aftrek , dat, naar 
men verhaalt, twee heeren 
de hand aan den degen sloe
gen , om het laatste exem
plaar der 2.e uitgave te be
komen. — 6.o Mélanges 
etc. (Vermakelijke menge-
lingen van kwinkslagen en 
der meest treffende geschied' 
kundige trekken), in 12.m0: 
deze verzameling is, zoo als 
alle van dien aard , eene men* ; 
geling van goed en kwaad.— 
7.° ROLAND, etc* (de ver-
liefde ROLAND) , 2 dl.n in 
12.mo _^ 8.o EsTEVAKIt̂  
of de lustige knaap, 2 dl." ' 
in 12.m<>: een werk , waarin 
men steeds den geest van den 
bevalligen schrijver van 'Gn> , 
BLAS wedervindt. Nog heeft \ 
men van I E SAGE Blij- &x • 
Zangspelen. Onder de eer< 
ste noemt men TDRCABBÏ» 
een stuk van den eersten : 
rang, en KRISPIJN, mede- j. 
minnaar van zynen meesier: 
deze worden nog ten too- ' 
neele gevoerd, Zijne opetd* 
zijn geheel vergeten* D^e 

schrijver was niet zeer vin
dingrijk ; maar hij bezat geest 
en smaak, en de kunst «v 
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de denkbeelden van anderen 
te beschaven en te verfraai
den. [Men heeft in 1783 te 
Parijs zijne TJitgelezene wer
ken , in 15 dl.n in 8.vo, 
met platen, en in 1810, in 
16 dl.n in 8.vo, in het licht 
gegeven. Een der beste uit
gaven der ff?erken van LE 
SAGE , is die van RENOÜAKD , 
Parijs, 1821 — 2 2 , 12 
dl.n in 8.vo , met/«c simile, 
Aan het hoofd van het eer
ste deel vindt men eeneZe» 
vensschels van LE SAGE door 
AÜDIFREÏ, en onder de ty-
pographische meesterstukken 
der laatste jaren , verdienen 
vooral genoemd te worden 
de geïllustreerde uitgaven van 
LE SAGE'S , GILBLAS , Parijs, 
1836 , en van zijnen Diable 
boiteuas , Parijs, 1840. -— 
In 1821 heeft de Fransche 
akademie de Zo/rede van 
LE SAGE als onderwerp 
eener prijsvraag uitgeschre
ven , waarvan de prijs in 
1822 is behaald door de 
heeren PAUK en MALITOUR* 
NE,] — LE SAGE had twee 
zonen, die zich aan het too-
neel toewijdden, en die eenige 
blijspelen hebben nagelaten* 
De oudste onder den naam van 
MONTMENIL bekend , muntte 
uit in de rollen van knecht, 
boer, financier, enz. 

* SAGE (GEORGE LODEWIJK 
*<E)> een letterkundige, io 

H 

1676 , te Couehes, in Bqur-
gondie' geboren, ging te Ge-
neve eene kostschool oprig» 
ten, alwaar hij goede kwee-
kelingen vormde. Gedurende 
zijn geheel leven wijdde hij 
zijne talenten aan het onder
wijs der jeugd tóe, voor 
welke hij verschillende wer
ken in het licht gaf, dié 
door het publiek zeer wel 
onthaald werden. De voor
naamste werken zijnj l ° Z e 
mécanisme etc. {De werk* 
tuigehjke 'samenstelling des 
geestes of de natuurlijke 
zfideleer in hare bronnen), 
— 2.° dphorismata philo-
sophiea. — 3.o Pensees etc, 
(Gewaagde denkbeelden over 
de studiën) enz. Hij overleed 
te <?ewèvein"l759. — GEOR-
GE LODEWIJK IE SAGE had 
eenen zoon, die dezelfde 
voornamen heeft gedragen, 
te Geneve in 1724 gebo
ren werd, en in dezelfde
stad in 1803 overleed. Hij 
was een geleerde natuurkun
dige , die zeer beroemd is 
geweest, ofschoon ons van 
hem slechts eenige verhan
delingen of weinig bedui
dende werken zijn overge» 
bleven, in eene Levensschets, 
in 1805 te Geneve gedrukt, 
Opgegeven. Hij was lid der 
koninklijke maatschappij van 
Londen, en correspondent der 
akademie van wetenschappen 
van Parijs \ hij is vooral be-

4 
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kend door. ontdekkingen over 
de zwaartekracht, en door 
zijne theorie der elastieke 
vloeistoffen. 

"SAGE (BERNARDÜS MARIA 
I E ) , in 1792 afgevaardigde 
van het Fr. Dep.* Mure et 
Zoirebij de Conventie, ver
bood zich aan de partij der 
Girondijnen, en verdedigde 
steeds met ijver derzelver 
zaak. LE SAGE vertoonde zich 
in het begin als een der 
minst heethoofdigen onder 
de republikeinen , en om het 
getal der bannelingen niet 
te vermeerderen , verzette hij 
zich den 14 December, tegen 
het door de municipaliteit 
van Parijs bevolen drukken 
der lijsten, genaamd der 
acht-duizend en twintig dui
zend zoo wel als van die der 
Jeden van de verschillende 
clubs, welke zich ten voor-
deele des konings hadden ver
klaard. Hij werd den 10 Ja-
nuarij 1793 tot secretaris ver» 

, kozen, en'den 10 Maart 
daaropvolgende, droeg hij 
een ontwerp van besluit voor 
ter organisatie eener revolu-
tiönnaire regtbank. Weinig 
dacht hij alstoen, dat hij 
leeds in dé maand Junij zelf 
zou bedreigd zijn , een der 
slagtoffers derzelve te wor
den. Getrouw aan de partij 
der Girondijnen, werd hij 
den 31 Mei in hunnen val 
betrokken, en den 2 Junij 

buiten de wet gesteld; Hij 
kon zich echter aan de ver
voegingen der Jacobijnen ont
trekken , en trad, naden 
9 thermidor weder in den 
boezem der Conventie. Hij 
was steeds de vijand van 
ROBESPIERRE geweest, en na 
diens dood, hield hij niet 
op zijne stem tegen de ter
roristen te verheffen. Toen 
men bij de conventie een 
schimpschrift, de Nationale 
alarmklok (Toscin national) 
genaamd , aanklaagde , ver
klaarde hij deze aanklagl als 
onregtvaardig, en-drong.te' 
gelijkertijd op de vrijheid 
der drukpers aan. Weinige 

J dagen daarna randde hij de 
wet van den 17 Nivose aan 
betrekkelijk de verdeeling der 
nalatenschappen, en bewees 
dat zij strijdig was met de 
verklaring' der regten. Na 
tot lid der commissie van 
algemeen welzijn, en der 
commissie te zijn benoemd, 
belast met de redactie der 
organieke wetten der consti
tutie , bestreed hij den 30 
April 1795, het ontwerp 
strekkende om de commissie 
van algemeene veiligheid te 
ontbinden , en om die van al" 
gemeen welzijn , uit vier- en» 
twintig leden bestaande, op 
terigten , en zeide ,dat hij dit 
ontwerp als het graf der vrij
heid beschouwde. Hij stelde 
den 20 Mei, ten gevolge van 
den opstand vanden i,e Prat' 
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rial, voor, om der militai
re commissie enkel militaire 
vergrijpen te doen beoordee-
len; en ROMME en zijne me-
depligtigen alzoo naar de cri-
mineele regtbank te verwij
zen. Hij drong er op aan 
dat men èene commissie zou-
de benoemen, die een ver
slag moest aanbieden , be
trekkelijk de afgevaardigden 
die op hunne zending, het 
onschuldige bloed gestort, 
of de penningen der repu
bliek verspild hadden. Den 23 
Junij droeg hij het ontwerp 
der nieuwe constitutie voor. 
Tot lid der commissie van 
algemeen welzijn herkozen, 
lokte hij een besluit uit, 
waarbij de vertegenwoordiger 
DÜPIN, wegens zijn hevig 
verslag over de algemeene 
pachters, in staat van be
schuldiging werd gesteld. Hij 
verzette zich, ofschoon vruch
teloos , in September, tegen 
de vereeniging van België 
met Frankrijk; en om de 
Parijzenaars tegen de bewe
gingen te wapenen, welke 
zich voorbereidden, deed hij 
den 25 dier maand, eene 
proclamatie aannemen, die 
aan hen gerigt was, en een 
besluit nemen, dat zij de 
natie het behoud der natio
nale vertegenwoordiging waar
borgden. Sedert dat tijdstip 
had hïj slechts weinig gele
genheid om zich te doen op-

H 

merken. Hij werd in den 
raad der vijfhonderden her
kozen , en overleed den 9 
Junij 1796. 

* SAGE (BALTHASAR GEOR-
GE) , een scheikundige te Pa-
rijs, den 7 Mei 1740 gebo
ren , was de zoon van eenen 
apotheker dier stad, welke 
hem zijne studiën, in het 
cöllegie des Quatre-Nations 
deed volbrengen. Hij volgde 
daarop den leergang der na
tuurkunde van den abbé 
NOUET , zoo wel als die der 
scheikunde van ROUELLE , en 
was weldra in staat, om zelf 
openbare en kostelooze leer
gangen te openen , die hem 
rijke en vermogende bescher
mers verwierven. In 1770 
werd- hij tot de akademie van 
wetenschap beroepen, om 
zijnen meester ROÜELLE te 
vervangen; in 1778 werd 
er voor hem een leerstoel 
van proefondervindelijke delf-
stofkunde opgerigt, en in, 
1783, werd hij , door den 
minister CALONNE, tot direc
teur der mijnen benoemd; 
maar hij verloor deze posten 
in het begin der Fransche 
omwenteling, wijl hij wei
gerde de nieuwe scheikun
dige benamingen aan te ne-
nemen. Ook toonde hij zich 
de gezworen Tijand der om
wenteling; hetwelk hem in 
de gevangenis deed werpen, 

5 
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op het tijdstip,. waarop de 
ongelukkige LAVOISIER het 
leven op een schavot verloor. 
Onder het Directorium , werd 
hij aan het hoofd van het 
delfstoffelijk kabinet, van het 
hotel der mijnen geplaatst > 
waarvan hij de stichter was; 
en hij legde voor de nieuwe 
bespiegelingen van HAÜF , 
dezelfde minachting aan den 
dag als voor de ontdekkin
gen der scheikunde. SAGE 
had gedurende tien jaren een 
groot gedeelte zijner fortuin 
aangewend, tot het bijeen
brengen der eerste Verza
meling van delfstoffen voor 
het openbaar onderwijs. Zijn 
rijk kabinet, in de schoon
ste zaal van het hotel der 
munt bewaard, en op meer 
dan 100,000 livres begroot 
is een der schoonste gedenk» 
stukken van dien aard. Men 
merkte bij zijne leergangen 
eenen grooten toevloed van 
hoorders op , onder welke 
zich al wat het hof en de 
stad het meest beroemd kon 
aanwijzen, kwam scharen, 
ïn 1808 verloor hij , door 
eene scheikundige bewerking 
het gezigt, maar dit verlies 
belette hem niet zijne lessen 
voort te zetien, noch zich 
met zijne werkzaamheden 
bezig te houden. De inspec
teurs der mijnen deden in 
1816 aan de kamer der af
gevaardigden eene Memorie 
ronddeelen, in welke zij be* 

weerden dat SAGB, sedert 
1788, op het budget der 
mijnen voor 20,000 francs 
aan traktement was aange-
bragt. SAGE , hiervan onder-
rigt zijnde, reclameerde door 
middel der dagbladen tegen 
deze bewering , en verklaar
de , » dat hij sedert 1783, 
nooit meer dan 5,000 francs 
had genoten, welke hem door 
een raads-besluit waren toe
gekend." In het voorbijgaan 

I deed hij opmerken, » dat 
h i j , ofschoon oprigtèr van 
het corps der mijnen , sedert 
25 jaren geenerlei betrekking 
met diegene had gehad, «it 
welke het tegenwoordige was 
zamengesteld, wijl zij hm 
bewijzen van eene verre* 
gaande kwaadwilligheid 
hadden gegeven,'1'' Het was 
juist sedert 25 jaren, dat 
men het stelsel van LAVOJ; 
SIER volgde. Den 8 Jauuarij 
1817,, benoemde hem koning 
LODEWIJK XVIII, tolridder 
der orde van den fl. M1* 
CHAëi. SAGE is den 9 Sep
tember 1824, na een pro
fessoraat van meer dan 50 *-
jaren , overleden. Hij heeft : 
een aantal werken en vlug" i 
schriften in het licht g«8e* ' 
ven, waarvan men de lijst 

in het Journal de la libr«i' 
rie en in het Jnnuaite ne* 
crologique van 1824, door i 
MAHDI aantreft. De voor
naamste zijn: ito'ExamW 
etc, {Scheikundig onderzoo 
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der verschillende delfstof' 
felijke %elfstandigheden), 
1769, in 12.«»°inhetHoog-
duitsch vertaald met aantee-
keningen, 1769, in 12.m° — 
2.o Mlèmens etc. (Grondbe-
ginselen van de proef kunst 
der delfstoffen), 1772 en 
1777 , 2 dl.n.in 8.vo, mede in 
het Hoogduitsch met aantee-
keningeuenin het Italiaansch 
vertaald. -~ 3.o Mémoires 
etc, (Scheikundige verhan
delingen) , 1773 in 8.v°; — 
4.o Analyse etc. (Ontleding 
der granen , en proef nemin
gen , geschikt om de hoe-
danigheid der tarwe, en 
voornamelijk die der zemel 
van dat graan te doen ken-
nen), 1776, in 8.v°5—-5.° 
jExpériences etc, [Proefne
mingen , geschikt om te doen 
kennen, dat het vlugti* 
ge vloeibare loogzout, het 
krachtdadigste middel in 
de plotselyke beroerten is), 
1777, in 8.vo, 3.e uitgave 
1778 ; in het Hoogduitsch , 
Spaansch en Engelsch ver
taald. — 6.° met PERXHÜIS 
VArt etc» (De kunst om 
potasch te vervaardigen, ge' 
volgd door proefnemingen 
om dezelve te vermenigvul
digen) , 1777 en 1794, in 
8.vo • in het Hoogduitsch ver
taald. — 7.° VArt etc, (de 
kunst om edelgesteenten na-
ie bootsen), 1778; — 8.° 
1'Art etc. (De kunst, om 
goud en zilver te toetsen), 

1780, in 8*vo in het Hoog
duitsch vertaald. — 9.0 Ana
lyse etc. (Scheikundige ont
leding der overeenstemming 
van de drie rijken der na
tuur), 1786 ,3d l ,o in 8,vo; 
— 10.° Des mortier s etc. 
(Over de mor Iels ofcemen
ten) , 1808, nieuwe uitgave 
met bijvoegsel, 1809 ;— 11.° 
Theorie etc,, (Bespiegeling 
over den oorsprong der ber
gen , en de dagelijksche aan~ 
groei/ing der vaste massa 
des aardbols, met gissin
gen , over de oorzaak der 
omkeeringen, welkehy heeft 
ondervonden), 1809 , in 8,v°; 
12. Moyen etc. (Middelen 
om de vergiften uit het plan-
tenrijk schadeloos te maken), 
1811, in 8.vo 2.e uitg. — 
13.o Traite etc. (Verhan
deling over de edelgesteen
ten), 1814, in 8.vo enz. 

* SAGE (HERTÉ JDXXANDS 
XE), oud premonstratenser 
religieus, en laatstelijk, kano-
nik van Satnt-Brieuc, werd 
in 1757 te üsel (in het Fr. 
Dep.* Cötes-dwNord) gebo
ren , en begaf zich in den 
ouderdom van 20 jaren in 
de abdij yan Beauport, van 
de premonstratenser-orde in 
het diocees van Satnt-Brieuc 
gelegen. De heer XE MINTIER , 
bisschop van Tréguier, be-
benoemde hem in 1783, tot 
prior-pastor van BooueAo, 
bij Chatelaudren. Geduren-
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de de omwenteling, gaf I E 
SAGE , bij gelegenheid van 
den door de geestelijken ge* 
vorderden eed, eenen Brief 
in het licht van eenen pas
toor die niet zal zweren , 
aan eenen pastoer die ge-
aworen heeft, gerigtaanden 
heer DEIAUNAT , prior-pa
stor van Chatelaudren, die 
lid der constituerende ver
gadering was, en mede tot 
de premonstratenser-orde be
hoorde. Als onbeëdigd pries-, 
ter genoodzaakt Frankrijk te 
verlaten, ging IE SAGE scheep, 
en begaf zich naar België, 
alwaar hij eene schuilplaats 
rond onder zijne orde-broe
ders, der beroemde abdij van 
Tongerloo, in de provin
cie Antwerpen, De zegepra
len der Fransche legerben
den j noodzaakten hem naar 
Duiischland te vlug ten , en 
hij ging zelfs tot in Silesië, 
alwaar verscheiden gestichten 
zijner orde bestonden. Hij 
bragt aldaar den overigen tijd 
der emigratie door, zich met 
nuttige studiën, en godvruch
tige oefeningen bezig houden
d e , en hij ondernam aldaar 
de vertaling in het Franschj' 
van een Hoogduitsch werk , 
dat hij later in het licht gaf, 
onder den titel van Expo-
sition etc. {Verklaring der 
Christelijke zedeleer). In 
1802, in Frankrijk terug-
gekeerd, belastte I E SAGE 
zich weder met Jhet bestuur 

A G . j 
i 

I zijner voormalige parochie j 
van Chatelaudren, en werd j 
vervolgens tot kanonik van j 
Saint-Brieuc benoemd. Hij i 
predikte met bijval te Saint' 
Brieuc te Nantes en in de 
meeste der voornaamste ste
den van Bretagne, vooral 
te Quimper, alwaar hij ge
durende vier vasten predik* f 

te. De eerwaardige SANZAV. ; 
D'AVIAÜ, beriep hem in 1808, 
om ook het woord Gods te 
Bordeaux te doen hooren. 
LE SAGE is in 1832,'aan de 
cholera morbus, die toen
maals een groot gedeelte van 
Frankrijk teisterde, overle* 
den. Hij had in 1805 éene 
Verhandeling doen druk-

I ken, voor de oprigting van 
het seminarie van Saint' 
Brieuc, Zijne' Verklaring 
der Christelijke zedeleer, 
verscheen in 1817, zonder { 

naam des schrijvers, in 2 
dl.»», in 12.n>° Deze ver
klaring maakte slechts het 
vervolg ui t , van een dog
matisch werk, dat ten titel 
moest hebben: Manuel etc, 
{Handboek van den in de 
waarheden en pligten def 
godsdienst onderwezen C&' 
tholijke), en uit vijf deelen 
zou bestaan. Hij deed in 1830 
in het licht verschijnen eene 
Levensschets van den heef 
LE CZECTM, pastoor van 
Plouha , zijnen vriend , en 
heeft in handschrift nagela
ten , metnoriën over den staat 
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van het diocees van Saint-
Brieuc, aan welke me-
moriën de satirieke toon, die 
er, in heerscht grootendeels 
de belangstelling doet verlie
zen , welke dezelve zouden 
kunnen aanbieden. Men noemt 
nog van hemeen handschrift, 
uit Brieven beslaande , die 
aanmerkingen en overwegin
gen bevatten op de Fransche 
omwenteling en hare oorza
ken, met bijzonderheden over 
de uitwijking des schrijvers. 
Deze brieven, zegt men» zou
den twee boekdeelen iuhnen 
uitmaken. , 

SAGIITARIÜS (GASPARÜS), 
een lutersche godgeleerde > 
geschiedschrijver van den her
tog van Saksen, en hoogleer* 
aar in de geschieden is aan de 

- nniversitet van Salie, te 
Lunebórg in 1643 geboren, 
en' in 1694 overleden. Da 
geleerde talen, de geschie
denis, de oudheden^, waren 
hem zeer gemeenzaam. Zijn 
geheugen Was eene .uitgebrei
de bewaarplaats, waarinizich 
de meest omvattende kundig
heden verzameld hadden ; 
maar zij waren in dezelve niet 
altijd in de( duidelijkste or
de.. Zijne voornaamste wer
ken zijn: 1.° Verhandelin-
•gen over de godspraken , de 
schoenen, in 4.*° en over 
de deuren der ouden, in 
8.vo. —, 2,o J)e opvolging 
der prinsen van ORANJM 
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tot FVUZMM III, — 3,o 
Geschiedenis der stad Har
derwijk , in 4.*°; — 4.° 
Geschiedenis van den hei
ligen NORBERTVS , welke 
hij in 1683, in het licht 
gaf. —• 5.° Historia anti-
que Noribergce , • geleerd en 
oordeelkundig, -r- 6.» Oor
sprong der Hertogen van 
Brunswijk , in 4. t0 ; — 7." 
Geschiedenis van Zubek, 
in 4 . t 0 ;—; 8.° De oudheden^ 
van het rijk van Turingen, 
in 4 . t o ; een werk vol geleer -
del hjasporingen, even als dé 
overige lettervruchten dezes 
schrijvers, waarvan men de 
lijst kan zien in zijne Levens
beschrijving:', door SCHMIDIÜS 
in het Latijn zamengesteld, 
jena, 1717 , in 8.r°;— 9.° 
Geschiedenis der markgra
ven en keurvorsten van Bran
denburg , in 4. t o en een aan» 
tal andere, 

SAGREDO (JOANNES), een 
geschiedschrijver te Venetië 
in 1616 geboren, was afge* 
zant der republiek in jÈn-
geland onder CROMWEIL, 
in Frankrijk onder LÖDË-
WIJIC XIV, en in Duitsch-
land; in Venetië teruggen 
keerd werd hij procurator 
van den H. MARKUS. Hij 
behoorde tot eene der oud
ste adellijke familiën van 
Venetië , en die groote man
nen heeft voortgebragt. In 
1675 werd bij tot doge der 
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republiek verkozen; maar 
daar zijne verkiezing aan het 
volk niet aangenaam was ge
weest , legde hij zijne waar
digheid vrijwilliglijk neder. 
In 1691 werd hij algemeen 
proveditor in de zeeën van 
den Levant. Deze bekwame, 
man gaf in 1677, te Fe~ 
nette, in 4. t 0 eene geschie
denis van het Ottomanisché 
rijk, in het licht, onder de
zen titel : Memorie istoriche 
de monarchi Oltomaniè De 
schrijver begint met het jaar 
1300, en zet zijne geschie
denis voort, tot in 1644, 
onder de regering van IBKA-
H M I , die in 1640 den troon 
beklom. Deze geschiedschrij
ver is bezadigd, onpartijdig 
en geheel doordrongen van 
het onderwerp, hetwelk hij 
ondernomen had te behan
delen. Zijn stijl is bondig in 
den smaak van TACITUS ; en 
de schrijver strooit, volgens 
omstandigheden , de oordeel-
kundigste en meest gepaste 
aanmerkingen in zijn verhaal 
uit. Er bestaat geene betere 
geschiedenis van het Otto
manisché rijk , voor zoo ver 
het tijdvak betreft, hetwelk 
de schrijver behandeld heeft: 
dezelve is in het Fransch 
vertaald door LACUENT , Pa-
rijs ,1724, 6 dl.« in 12.*o 
Het tijdstip van het overlij
den van SAGRËDO is onbekend. 

* SAGDNDINO (NÏCOÜAAS) , 

een beroemde Grieksche let
terkundige , te Pfegropont in 
1390 geboren, was "in bijna 
alle. wetenschappen ervaren, 
en de Oostersche talen vol
komen meester. De keizer 
JOANNES PALEOÜOGÜS heriep 
hem aan zijn hof; SAGDK-
DINO vergezelde hem naar 
Ferrare, met JOZEF , pa» , 
triarch van Konstantinopel, \ 
en diende tot tolk aan de | 
kerkvaders , in het concilie, 
in 1438 in die stad begon
nen, doch wegens de pest, 
die in dezelve uitbarstte naar , 
Florence verlegd. Hg hegaf 
zich vervolgens naar Fêné* 
H'è, alwaar hij tot hertoge
lij k secretaris werd benoemd . 
Op eene reis , welke hij naar 
Negropont deed , had hij het 
ongeluk zijne vrouw, zijne 

kinderen en zijne geheelefor* 
tuin door de golven te zie» 
verzwelgen. In Venetië te* 
ruggekeerd, schonk hemdene 
republiek, om hem voor zijne 
verliezen eenigzins schadeloos 
te stellen , 600 dukaten, toen
maals eene vrij aanzienlijke 
som , en herstelde hem , i» 
den post van secretaris, van 
welke hij afstand had gedaap' 
Hij ging vervolgens over J° ( 
de dienst van PlüS H r e ? 
overleed te Mome den 23 
Maart 1463. Hij heeft ge
schreven? 1, o Brieven over 
verschillende wetenschappe* 
lijke onderwerpen, — %' 
Verscheiden Vertalingen va» 
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Grieksche classieke schrij
vers en kerkvaders. — 3.9 
een uitmuntend Geslachtre-
gister der Turksche prinsen. 

* SAHUC (Ni vrijheerDE), 
in het Fr. Gtëse-dep.* gebo
ren , begaf zich in liet begin 
der omwenteling, onder het 
l.e jager-regiment, en klom 
weldra op tot den rang van ko
lonel bij hetzelfde corps. Hij 
onderscheide zich in de veld-
togten van 1794 en 1795 en 
werd in 1798, tot brigade-
generaal benoemd. Hij zette 
zijne dienst voort aan den 
Rijn, tot in 1802, in welk 
jaar hij tot het tribunaat weed 
toegelaten. Hij stemde er in 
1804 voor om BONAPARTE 
tot keizer uitteroepen. In 
1805 verkreeg hij het bevel 
over een corps ruiterij , trok 
met AÜGEREAÜ over den 
Rijn, en droeg door zijne 
dapperheid veel bij tot den 
goeden uitslag van dezen 
veldtogt. Na den slag van 
J.usterlit% Werd hij tot di
visie-generaal benoemd. In 
1809 begaf hij zich naar Ita
lië, van daar naar Duitsch-
land, drong in Hongarije 
door, en gaf bewijzen van 
eenen on versaagden moed in 
den slag van Raab, en in 
dien van fVagram, in wel
ken laatste hij gewond werd; 
eindelijk werd hij door het 
dep.t der Móne tot lid van 
het wetgevende Jigchaarri ver-
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kozen, waarin hij zitting had , 
tot aan zijnen dood j in 1815 
voorgevallen. De generaal SA-
HCC was dapper en bezat 
wezenlijke militaire talenten. 

SAHUGUET. — Zie ESPA» 
I GNAC. 

f SAIIER (JOANNES MICHA-
ët), bisschop van Regens
burg, deal! November 1751 
te Artsing, in den Isarkreits 
{Beijeren) geboren; eene door 
zijne talrijke, meestal uit
muntende schriften, beroemd 
prelaat, bekleedde van 1784 
tot 1794 een professoraat 
aan de hooge school van 

, Diilingen. Na tot doctor en 
hoogleeraar aan de univer
siteit van Landshut te zijn 
verkozen, werd hij in 1822 
tot coadjutor van Regens
burg benoemd, en in het 
consistorie van den 27 Sep
tember deszelfden jaars, tot 
bisschop van Germanioopolis, 
in f art. inf. gepreconiseerd ; 
later volgde hij Msg.* WoLFF 
als bisschop van Regensburg 
op, doch heeft dien zetel 
slechts korten tijd bekleed, 
daar hij den 30 Mei 1832, 
in den ouderdom van ruim 
80 jaren overleed. Kort voor 
zijn overlijden (15 April 
1832) vaardigde hij aan zij
ne geestelijkheid eenen her
derlijken brief uit , waarin 
hij den voortgang des onge-

,loofs, de dwalingen en, uit* 
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spattingen der jeugd en de 
toenemende verbastering der 
zeden betreurde. Hij , wees 
der geestelijkheid hare mid
delen aan, om die noodlot
tige gezindheden te keer te 
gaan, namelijk de afzonde
ring , de studie, den ijver 
in de herderlijke bedienin
gen , het onderwijs der jeugd , 
het gebed, het goede voor
beeld , enz, Deze herderlijke 
vermaning, verraad eenen pre
laat, vol van den priesterlij
ken geest, in wien de wijs
heid zich met den ijver ver-
eenigde, en bet verstand met 
de godsvrucht gepaard ging. 
Bij de aankondiging van zij
nen dood in een Hoogduilsch 
dagblad, voegde de inzender 
er bij : 

Hunc virum nominasse «at est; ovo sancta 
. . . . . . (anima! 

gezamenlijk in het licht ver
schenen , onder dezen alge-
meenen titel: JOHANTUMI-
CHJëL SJILEICSsammtlicke \ 
fVerke, unter Jnleitung des 
ferfassers kerausgegeben 
vonJüSEPBpFlDMER, Suh' 
lach, 1830 —1841, 40 dee-
len gr. in 8.vo, met een re
gister band, voorzien met de ' 
privilegiën der regering van \ 
bijna alle Buitsche staten, ! 
Wij willen ons bepalen de 
voornaamste derzelve, naar 
rangorde dier verzameling 
alhier aan te voeren: 1.° 
Vernunftlehre, 3 dl.n; —' j 
2.o Glückselïgkeitslehre, 2 
dl.n; «—Z.oJUgemeine P&- \ 
dagogik, 2 dl.n; — 4.° Sf 
%ielle Padagogik 1 dl. 5 -|* j 
5.° Grundlehren der Religi' 
o«:,.ldI.; —- 6.o Jteliquieti, 
das ist: Auserlesene Stelle 
aus den Pdtern und JJeh' , 
rem, enz., 1 dl. mede in 
het' Nederduitsch vertaald, en 
in het licht gegeven, Leij' 
den, 1830. — 7.° Brieft 
aus allen Jahrhunderten der 
christlichen- Zeitrechnung^ 
zes bundels, in drie deelen 5 
ook deze verzameling bez'1" 
ten wij in het Nederduitsch, 
in'6 bundels, en is thans het 
eigendom van de uitgevers de
zes. *— 8.° JRandbuch der 
christlicken Moral, 3 dl»*» : 
— 9.° Vorlesungen aus der | 
Pasiorallheologiè;, 3 dl.n 5 
— 10.° Neue Beitrage ««»' 
fiildung des GeisllicAen f * 

In het N.° 1109, van den 
Franschen godsdiehstvriend 
(Ami de la réligion et dw 
JRoi) wordt SAUER eenigzins 
gegispt, wegens eene door 
hem uitgevaardigde circulaire 
hij gelegenheid van het ju-
fcüé in 1823; later echter 
bekende dat tijdschrift hierin 
te ver te zijn gegaan, en dat de 
inhoud van genoemde circu
laire ook gunstig kon worden 
uitgelegd. De menigvuldige 
door SAÏIER nagelatene wer
ken zijn, na dikwerf afzonder
lijk uitgegeven en in verschil
lende talen vertolkt te zijn , 
eindelijk, ookbijeenverzameld 
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dl.n ; — 11.° Früchie der 
echten Pastoralthèologie, 1 
dl.; -— 12.o Das kleinere 
Gebetbuch, 1 dl. — ook hier
van bestaan twee Nederduif-
sche uitgaven. Zalt-Bommel 
en Venlo, waarvan de eerste 
door den hoogleeraar J. M. 
SCHRANX is bewerkt. — 13.° 
Vollstandiges Lese tind 
Gebetbuch für katholische 
Christen, 3 dl.» Het is zeer 
te betreuren, dat de uitmun
tende Nederduitsche vertaling 
van dit wezenlijk volledig 
Leer- en Gebedenboek door 
den verdienstelijken M, A. VAN 
STEENWIJK bewerkt, uitver
kocht is , en men zich be
zwaarlijk met het vooruitzigt 
op eène nieuwe uitgave mag 
vleijen. —.- 14.° Uebungen 
des Geistes u, s. w. 1 dl. ; 
— 15.° B lic/te des heiligen 
PJVLÜS in die Tiefen der 
PFeisheit, 1 dl.; — 16.o Das 
Eeiligthum der Menschheit, 
2 dl.n; — 17.° Ferlraute 
Meden, aunachst an Jüng-
linge, 1 d l . ; — 18.° ChrisU 
liche Reden arts Christen
volk, 1 dl.; —. 19,o Homi~ 
Hén aufalle Sonn-und Fest-
tage des Kirchenjahres, 2 
dl.n; — 20.o Predigtenbei 
verschiedenen Jlnlassen, 3 
dl.n; —. 21.o J)er christ' 
liche Monat ènb,, 1 dl. in 
het Nederduitsch vertaald, te 
Beuenter in het licht gege
ven. — 22»°' Biographische 

XXII, DEEI, 

schriften ', 2 dl." ; — 23.o 
Fermischtè Schriften, 1 dl. 
— Het heerlijk door T.HANF» 
STAENGI*, naar eene schilderij 
van AÜGDSX G., VON SEINS-
HEUiinl826 gelitographieerd 
portret van S A M R , prijkt 
met een fac similé van den 
prelaat van dezen inhoud:-
Ist das Gosiclit der Soclo Schallen uur un<I 

(Scheien: 
Knim das Porlrat nicuts als des Schallons 

• ', (Schatten seym 
J . M. T . SAH.ua. 

* SAIUANT (N, graafDü), 
in het voormalig Fransch ge
west Gèvaudan , uit eene 
adellijke familie geboren, was 
itt den beginne page des ko-
nings, hij trad vervolgens in 
de krijgsdienst, en onder
scheidde zich in dezelve. Aan 
zijnen koning getrouw en het 
lot voorziende dat hem be
dreigde , trachtte hij in 17 90 

• eene tegen - omwenteling te 
bewerken ; te dien einde be
gaf hij zich naar het kasteel 
van Sales, bij Mende, al
waar het hem gelukte, om 
onder voorwendsel van een 
bondgenootschap ,20,000 na
tionale gardes bij een te za
melen die der koninklijke 
zaak toegedaan waren, en 
zich bij het kasteel legerden. 
Het is dit leger, dat onder 
den naam van Kamp van 
Jales bekend werd. De SAH,-
IANT wilde met zijne schaar 
op Parijs aan marcheren, 
maar op het punt staande 

I 
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om dit ontwerp ten uitvoer 
te brengen, werd hij door 
een gedeelte der zaamverbon-
denen verlaten. Bij gebrek 
aan geld en wapenen , werd 
hij kort daarna door het He-
negouwer regiment geslagen, 
en met vier personen van 
zijn gevolg gevangen geno
men. Naar les Beaux ge
voerd, werden DU SAILLANT 
en zijne lotgenooten op het 
openbare plein meêdoogen-
loos vermoord. 

SAIUY (THOMAS) , een Je-
sult, in 1553 te Brussel ge
boren , vergezelde pater Pos-. 
SEVIN naar Rusland. In zijn 
vaderland teruggekeerd, leg
de hij de grondslagen tot 
eene militaire missie , wijdde 
zich geheel aan die betrek
king toe, in welke hij on
eindig veel te lijden had, bragt 
bijna zijn geheele leven onder 
de soldaten en in de hospi
talen door, en overleed te 
Brussel in 1623. Zijne aan
houdende werkzaamheden he-
lelteden hem niet een aantal 
zintwistende. en stichtelijke 
werken in het licht te geven. 

SAINCIES (C&AtlDIUS DE) , 
SANCTESIUS, in 1525 in het 
voormalige ïïansche gewest 
Perehe geboren, "werd in den 
ouderdom van 15 jaren regu
lier kanonik in de abdij van 
St, Cheron, bij Chartres, 
De kardinaal DE LÖRRAINE 

plaatste hem in het collegie 
van Navarre , alwaar hij zijne ! 
hnmaniora , zijnen wijsgeeri- I 
gen en godgeleerden leergang f 
ten einde bragt. In 1555, 
werd hij tot doder der Sor-
bonne bevorderd en nam hij 
zijnen intrek in het huis van 
den kardinaal zijnen weldoe* 
ner, die hem in 1561, in 
de bijeenkomst {colloque) van j 
Poissy gebruikte, en hem 
door koning KAREI, IX, met 
elf andere leeraars, naar de 
Kerkvergadering van Trenle j 
deed zenden. Het is hij en 
SlMON VIGOR\ later aartsbis- i 
schop van Narbonne, die , 
ten huize van hertog de Ne- \ 
vers, in 1566, met twee i 
calvinisle predikanten rede* j 
twistten. Hunne zegepraal was J 
volkomen en DE SAINCTES 
liet twee jaren later de do-
ten dezer conferentie druk* 
ken. Zijne geschriften, zij"e 

leerreden en 4ijn ijver tegen 
de ketters verwierven hem 
in 1575 het bisdom Evreux, 
Hij was in het volgende jaar 
bij de staten-vergaderingvan 
Blois, en in 1581 bij de 
kerkvergadering van Rouanen 
tegenwoordig. Zijn ijver voor 
de ligue wikkelde hem , zegt 
men , in onaangenaamheden. 
Hij werd te Louviers door 
lieden van koning HENDBÏK 
IV gevangen genomen. Aleo 
beweerde onder zijne paji«* 
ren een geschrift te hebben 
gevonden, waarin hij de" ) 
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moord aan HENDRIK III ge» 
pleegd, regtvaardigde, en aan
spoorde om dezelfde misdaad 
op den persoon -des konings 
van Navarre te bedrij ven. 
Deze door de calvinisten aan
gedane beschuldigingen Wer» 
den niet bewezen* Hij werd 
desniettemin gevankèlijk naar 
Caën gevoerd, alwaar hij de 
doodstraf zou hebben onder
gaan , indien de kardinaal 
DE BOURBON en eenige ande* 
re prelaten zich niet voor 
hem ir* de bresse hadden ge» 
steld ; Zij konden echter niet 
beletten , dat hij in het kas
teel van Crevecoeuf, diocees 
van Lisieux, werd opgeslo
ten , alwaar hij, zegt men, 
in 1591 aan vergif overleed. 
Men heeft van hem eenaan
tal werken. Het belangrijk
ste en zeldzaamste is eene 
Verhandeling over de JEu-< 
charistie , in het Latijn , in 
fol. vol geleerde aanmerkin
gen , en die de Hugenoot-
sche predikanten zeer tegen 
hem verbitterde. Nog bestaat 
er van hem: Liturgice JA-

COBl JPOSTOLI, BjSILlIi 
MJGNI, JOJNNES CHRY-
SOSTOMJ etc. ontwerpen, 
P U N Ï T N , 1560, in 8.vo en in 
het zelfde jaar te Parijs, in 
fol.; eendeer gezocht werk, 
wegens de belangrijke eïJ ge-
wigiige bijzonderheden , die 
het bevat, betrekkelijk de 
Mis: men voegt hetzelve ge

woonlijk hij de Missa Zult-
na antiqUa van FRANCOWÏTZ 
(Zie dat artikel). 

SAIN JÜRÉ of SAINI-JDÖE» 
— Zie JÜRE. 

* SAIBTI-ADON {FRANCISCCS 
PICARD DE) , doctor der Sor* 
bonne en priester van het 
diocees van Rhodez, in de 
stad Saint-Cöme (Fr. Dept* 
Aveyron) geboren, werd de
ken van het koninklijk ka*» 
pittel van hétheilige kruisen 
der Christenheid van Mtaty-
pes, diocees Van Sens; hij was 
een vroom en geleerd geeste
lijke , die bij zijnen aartsbis
schop den heer XÜNGÜEX ia 
groote achting stond* Hij is 
schrijver van de navolgende 
werken : t,° F^erïiés ejfc» 
{Tastelijke waarheden deti 
Godsdienst) ,' een strikje vafl 
Ï80 blz. —. 2.o Maximes 
etc. {Grondregels van een'' 
Ghristfilyken wijsgeer) van 
40 blz. — 3.ö Gètnïssemens 
etc^fVeeklagten vaneen!jon
gen kluizenaar over de otzge* 
regeldhedenvan de mees teder 
Christenen)i Parijs, 1768, 
in 12.m°J — 4,° Traite etc. 
{Verhandeling over de mid* 
delen omde waarheidinde B'. 
Schrift te erkennen) ,1759; 
een werk, dat de hr. LANGU»! 
bij een mandement > zijnen 
diocesanen aanbeval. — 5.° 
Lettre ïlc. {Brief van eenen 

2 
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kanonikaan eenen prior),—• 
Hij overleed in 1773. De 
lijst der werken van dezen 
schrijver is bijna geheel ver
schillend, in het woordenboek 
van CHATJDON en DELAHDINE.' 

- SAINT-AMAND. — Zie'TRIS
TAM ".-

SAINT-AMOÜR.-—Zie AMOOR; 

* SAINT-ANGE (ANGE FRAN-
CISCÜS FAKIAÜ DE) , een dich
ter, den 13 October 1747,: te 
Blois, geboren , was de zoon 
van eénen raadsheer des ko-
nings, pud-officier van het kies-
cöllegie dier stad , en begon 
zijne studiën in het Jesui-
ten-collegie te Blois, Na de 
vernietiging der maatschap
pij , verkreeg de jonge DE 
SAINT-ANGE, eene beurs in 
het collegie Sainte-Barbe -, 
te Parijs, en in 1768, ge
durende het verblijf des kö-
nings van Denemarken in de 
Fransche hoofdstad , bood hij 
dien vorst eene Franscbe ode y 
aan, waarin zich een geluk
kige aanleg openbaarde, Ovi-
DHJS was de schrijver naar 
wien hij ziöh bij het verla
ten van het collegie vormde, 
en zijne eerste proeven werden 
door LAHARPE geprezen. TOR. 
GOT werd zijn beschermer, en 
de SAIMC-ANGE verkreeg wel
dra eenen post bij hét alge-
ween tegenboek , die later 
met eene jaarwedde op den 

koninklijken almanak werd 
verwisseld. Tijdens de om
wenteling , welker grondbe
ginselen hij verwierp, bevond 
hij zich zonder middelen van 
bestaan en zonder steun , en 
welligt had hij het aan zijne 
ontblooting te danken van 
niet in de vogelvrijverklarin
gen betrokken te worden. 
Na den 9 TKermidor, werd 
hij bij het agentschap va» de 
kleeding der troepen lot eenen 
post van twee duizend fran
ken benoemd. Later wefil 
bij hoogleeraar der algemee-
ne spraakkunst, daarna der 
schoone letteren bij de cen
trale school der straat St, 
Anioine (thans collegie pan 
&AREL den groote.) Daar 
zijne zwakke gezondheid hem 
niet toestond langen tijd zjj-

' nen leerstoel te bekleeden, 
verkreeg hij 'eenen plaatsver
vanger , met behoud van zijn 
tractement. Tijdens deoprig* 
ting der keizerlijke universi
teit, beijverde FoNTANESzioh 
om zijnen naam bij die van 
DEMIXB, van LARCHER enz.» 
op de.lijst der hoógleeraren 
der akademie van Parijs te 
voegen. Hij verving DoMER-
GBE, den 5 September 1810, 
bij de Fransche akademie» 
en overleed te Parijs* den 
8 December van hetzelfde 
jaar, aan de gevolgen Taö 

eenen val, die den laatsten 
slag aan zijne reeds onderr 
mijnde gezondheid toebragt. 
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Er bestaat van hem; 1.° 
Ëpïire etc. (Brief aan DA-
PBNÉ) i welke naar den prijs 
der Fransche akademiedong, 
1774, in 8.vo; — 2.°. begin 
van den Ilias, in Fransche 
perzen , dat mede naar den 
prijs van 1776 streefde , Pa-
r0s, 1776, in 8."°;— 3,° 
de Gevoelvolle mensch, uit 
het Engelsen vertaald , van 
BROOK, Parijs , 1776, in 
12.100. _ 4#o de Her schep
pingen van Qrwiüs, in 
Fransche verzen vertaald; vol
ledige uitgave, met comenen-
tariën, 1805, 2 dl.nin8.vo 
Deze vertaling is zijn ware 
titel van roem; — 5.° de 
Jaarboeken en de kunst om 
te beminnen, van den zelf
denschrijver, mede in Fran
sche verzen vertaald, 1804 
2 dl.» in 8.vo, en 1808, 1 
dl. in 12.mo; _ 6.o het 
Geneesmiddel der liefde, 
1.811 , in 12.H10, met eene 
keuze van Heldendichten en 
Treurzangen, in Fransche 
verzen vertaald ; — 7.° JScole 
etc* (School der vaders), 
blijspel, in 3 bedrijven en 
in verzen, 1782., in8.v°—• 
8.° Verschillende artikels in 
den Franschen Muzen-alma-
nak, in het Journal ency-
clopédique, en in denMer-
cure de France enz. In 
1823 heeft men eene uitgave 
der Volledige werken van 
SAINT-ANGE in het licht 

doen verschijnen , verbeterd 
volgens de handschriften des 
schrijvers, Parijs, 9 dl.n 

ïn 12.^0 

* SAINT-AÜBIN (AÜGÜSTI* 
WDS DE) , een graveur, in 
1736 te Parijs geboren, 
was een der laatste kweeke-
lingen van LAÜRENTIDS CARS, 
Hij verwierf eene groote ver
maardheid in het vak van 
portretten ; men onderscheidt 
vooral die van. NECKER , van 
LEKAIN, van HEI,VETIU& en 
van FÉNEI.ON. Hij bezat veel 
smaak , en wist in zijne voort
brengselen vele zachtheid te 
brengen. Men heeft ook van, 
hem vele vignetten, die met 
smaak en geest zijn behan
deld, en de Verzameling 
der gegraveerde steetien van 
het kabinet Orleans. De 
oude schilder-akademie, had 
hem, in 1771 als lid aan
genomen; in 1804, werd 
hij tot graveur der nationale 
bibliotheek benoemd. Hij 
overleed te Parijs in 1807. 

SAINX-ADLAIRE(FRANCISCDS 
JOZEF DE BEAÜPOU , mark
graaf DE), te Limousin 'm 
1643 geboren , droeg in zijne 
jeugd de wapens, doch legde 
dezelve in eenen meergevor
derden ouderdom weder ne
der , om zich geheel aan hét 
gezellige verkeer en de let
terkunde' toetewijden. Da 

1 3 
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hertogin Dtr MAINE beriep 
hem aan haar hof, waarvan 
hij gedurende 40 jaren door 
zijnen geest en zijn aangenaam 
onderhoud , het vermaak uil-
maakte. Déze dichter werd 
in 1706 als lid derFratische 
akademie aangenomen ,\ en 
overleed den 17 December 
1742, bijna honderd jaren 
oud. BOILEAÜ weigerde hem 
op eene vrij onheusche wijze 
zijne stem als academicus. 
Hij grondde zijne weigering 
op hetzelfde stuk, dat hem 
den toegang verschafte: 

0 umse logere et facile. • (' • 

Hij antwoordde aan degepe die 
hem voorstelden, dat men 
eerbied voor eenen man van 
dien rang moest hebben: 
» Ik! betwist hem- zijne brie
ven van adeldom niet; maar 
ik betwist hem zijne aan
spraak op den Parnassus." 
De gedichten van dezen ne
gentigjarigen ANACREON, zijn 
in verschillende verzamelin
gen verspreid , doch pooit 
gezamenlijk uitgegeven, 

SAWT-CV/R (TANNEGUr Dü 
BOOCHEX , bijgenaamd), een 
edelman van Poitiers, en 
een der beruchtste hoofdlie-
den der calvinisten onder de 
regering van KAREI. IX , was 
ook een der aanvoerders van 
de zamenzwering van Jm-
boise, en werd gouverneur 
van Orleans na den slag van 
Dreux. Hij sneuvelde in dien 

van Moncontoiir in 1S69, 
85 jaren oud zijnde. 

* SAINT-CFR (ODET JOZEF 
DEVAÜX-DD-GIRT DE), tweede 
onderwijzer van den dauphin, 
zoon van LODEWIJK XV, en 
vader van LODEWIJK XVI', 
Werd in 1694 te Bagriols 
geboren. Hij omhelsde den 
geestelijken staat en verkreeg 
vroegtijdig een kanonikaat in 
de stift-kerk van den H. Jos-
TPS te Lyon , hetwelk hem 
echter niet belette te Parijs 
zijne godgeleerde studiën ten 
einde te komen brengen. Hij 
bragt twee jaren in.het groot 
seminarie van SaintSulpice 
door, en volbragt zijn licen« 
ciaat in het gesticht van JPfa-
varre. Tot doctor in de god
geleerdheid bevorderd zijn
de , verbond hij zieh aan den 
heer DE RASTIGNAC , aarts
bisschop van Tours,, die 
hem tot zijnen groot-vikaris 

en.kanonik zijner 
hoofd-kerk 

benoemde. De abbé DE SAINT-
Cra toonde in verschillende 
gelegenheden zijnenijver, tij
dens de geschillen , door de 
tegenstrevers der besluiten 
van den heiligen Stoel te 
weeg gebragt, en den 1 J°" •• 
nij 1730, onderwierp hij zich 
aan het besluit der theolo
gische faculteit van Parijs 
van 15 December 1729, waar
bij de bulle Unigenitus werd 
aangenomen. Zijne verdienste 
verwierf hem eenen even zoo 
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eervolJen als moegelijken post. 
In December 1735, werd hij 
tot onder-leermeester van den 
dauphin, zoon van LoDEWIJK 
XV benoemd; de jonge prins 
was zijn aevendé jaar ingetre
den. Het was op den 15 Jan» 
uarij 1736, dat hij in han
den zijner leermeesters (*) 
werd gesteld. De abbé DE 
SAINT-CYR schijnt het voor
naamste deel aan zijne op
voeding te hebben gehad ;. 
hij won het vertrouwen van 
zijnen kweekeling,' niet door 
deszelfs luimen te vleijen, 
maar door hem steeds de 
taal der rede en der waar
heid te doen hooren. Hij 
paarde, zegt PROYARïf met 
eene waarlijk deugdzame ziel, 
eenen met alle nuttige kundig
heden uitgerusten geest. De
zelfde geschiedschrijver heeft 
eenige bijzonderheden over 
de betrekkingen tusscben den 
meester en den kweekeling 
bijeenverzameld. Standvas
tig en goed , bleef de abbé 
DE SAINT-CVR zich altijd ge
lijk in zijne handelwijze met 
het kind ; hij gewende het
zelve juist te redeneren, en 
terwijl hij den dauphin den 
arbeid voorschreef, wist hij 
hem denzelven aangenaam en 
gemakkelijk te maken. Toen 

zijne opvoeding was afgeloo-
pen, behield de dauphin , 
die nieuwe kundigheden wil
de opdoen den abbé DE SAINT-
Cru, die alstoen meer moeite 
had, om zijnen ijver te ma
tigen , dan hij vroeger had 
gehad om denzelven opte-
wekken. Hij liet hem in zij
ne vertrouwelijkste gemeen
zaamheid toe, en zijne stu
deerkamer was altijd voor 
hem geopend. De abbé Paar-" 
ARX heeft eenige hunner brie
ven voor ons bewaard ; die 
des prinsen zijn in den toon 
des vertrouwens en der vriend
schap , en die van den abbé 
DE SAINX-CrR vol wijsheid 
en gezonde rede» Ofschoon 
hij eert vriend der letteren 
Was en dezelve beoefende, 
was hij de eerste die den 
dauphin deed opmerken, dat 
hij zich niet al te zeer aan de 
letterkunde moest hechten ,~ 
naardien er voor eenen ko
ning veel noodzakelijker kun« 
digheden bestaan. Hij boe
zemde hem vooral eerbied 
en liefde voorde Godsdienst 
in, en eenen grooten afkeer 
voor de stelsels der ongeloo-
vigen. Hij had de schrijvers 
weten te waarderen, die in 
dien tijd den titel van filo-
zofen hadden aangenomen, 

,.(*) De graaf, later hertog van CMMlon, was gouverneurs de 
bisschop van Mirepoix, BOÏER, leermeester, de graven van MÜÏ 
en Por.jvsTBON, onder-gouverneurs, en de abbé deftURBsup» l«tor. 
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en had beproefd hunne ge» 
loofs- en zedeJeer, in een 
werkje te doen kennen, geti
teld: Cathfichisme elc. (Ca
techismus en besluiten over 
de gewetenszaken, enz.) C!a*~ 
copolis, 1758, in 8.v°; dit is 
een© verzameling van grond
regels en gedachten, uit de 
werken der nieuwere onge« 
loovigen ontleend. De abbé 
DE SAWT-CYR plaatste er zij
nen naam niet voor, en het 
schijnt dat dit het eenige ge? 
schrift is, hetwelk hij in het 
licht heeft gegeven. Deze 
achtenswaardige man over
leed den 13 Jannarij, 1761. 
Hij was staatsraad en gewoon 
aalmoezenier der dauphine. 
Hij was in 1726 tot abt'van 
Val-Benoile, in 1733 van 
la Clartè Dieu, en in 1741 
van den H. MARTINÜS van 
Itouanen benoemd. In 1749 
deed hij afstand van die ab
dijen, en verkreeg die van 
Troarnt in het diocees van 
jBayeux, In 1742 was hij 
in de plaats van den kardi
naal DÈ PoxiGNAC, tot lid der 
JTransche akadenrie aangeno
men. Zijne opnemings-rede, 
die den 10 Maart werd uit
gesproken , is even zoo vol 
Wijsheid als zedigheid. De 
redenaar wijdt in dezelve na
tuurlijk in den lof van den 
prins zijnen kweekeling uit, 
en deelt eenige bijzonderhe» 
den over zijne gelukkige in-
borst mede, Hij eindigde al* 

dus zijne voordragt: >? Maar 
welk gezag de letteren, ook 
op den geest en de zeden uit
oefenen , is het toch van een 
verhevener beginsel, dat wij 
de vervulling van een zoo 
groot werk verwachten. Gij 
weet het, mijne heeren, dat 
het alleen aan de Godsdienst 
toebehoort,. om aan de we
reld, koningen volgens Gods 
hart , en volgens het hart der 
menschen te geven. Mogten 
deze heilzame grondbeginse
len , tot dusverre bereidwil
lig aangenomen, al meeren 
meer ingang vinden, ennim' ; 
mer uit het hart gewischt 
worden!" Als directeur,ant- ; 
woordde DESTOÜCHES ; hij 
prees in den recipiendaris de 
zachtheid zijner inborst, de 
kieschheid van zijnen geest, 
zijne uitgebreide geleerheid, 
en zijne diepe ervarenheid 
in de Grieksche en Homein* 
sche letteren. De abbé DE 
SAINT-CÏR werd bij hetzelfde 
genootschap vervangen door 
den abbé I E BATIEUX , wiens 
inwijdings-rede is van den 9 
April 1761. Hij deed ge
voelen hoezeer de filozofie 
van zijnen voorganger wijs, 
redelijk en godsdienstig v?as 
geweest, en de hertog van 
NiVERNAls zeide, in zijn ant
woord , dat de grootste lof 
van den abbé DE SAINT-CÏR» 
het welgelukken zijner zor-' 
gén bij zijnen doorluchtige" 
kweekeling was, en «pra'£ 
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over het levendig en ver-
eerend leedwezen der aka-
demie. De abbé DE SAINT-
CrR bekleedt zijne plaats in 
de Htstoire etc. (Geschie
denis der leden van de aha-
demie van J700 tof, J77J 
overleden), strekkende tot 
vervolg op de Eloges etc. 
[Lofreden der academici), 
door D'AIEMBEKT. Maar de 
blijvende secretaris heeft zich 
Wel gewacht eenen man te 
prijzen , die de inzigten der 
filozofen op derzelver juiste 
waarde had geschat: zijn ge-
heele artikel is niets dan eene 
critiek en bijtende spotternij; 
hij vooronderstelt dat de abbé 
DE SAINT-OR niet getracht 
had om aan den dauphin afkeer 
inteboczemen tegen de filozo-
fie , dien veitigsten schuts-
wal der koningen, zegt hij: 
het vervolg heeft getoond, 
hoe veilig deze schutswal 
was. D'ALEMBERT beweert, 
dat de dauphin aichdihwyls 
beklaagde slecht te %ijn op
gevoed; en in da daad een 
prins, door eenen aan de 
Godsdienst verkleefden pries
ter opgevoed, een prins die 
zelf godvruchtige gevoelens 
openbaarde, en die zijne af-
keerigheid van de grondbe--
ginselen van D'ALEMBERT en 
zijne .vrienden niet ontveinsd 
had , kon in hunne. oogeii 
niet anders dan slecht opge-
voed zijn. Doch deze klach-

le, welke men den dauphin 
in den mond legt, wordt ge
noegzaam gelogenstraft, door 
het vertrouwen , de achting 
en de vriendschap, welke hij 
steeds voor zijnen ouden leer
meester aan den dag legde, , 
Hij gaf hem verslag van zijne 
lectuur, en vraagde hem naar 
zijnen raad. De goedkeuring 
van een' zoo oordeelkundi-
gen , zoo deugdzamen prins 
die de ware verdienste zoo 
juist op prijs wist te stellen, 
moet ten minste even zoo veel 
gewigt hebben, alsdat van 
den partijdigen academicus. 
De Mémoires de Trévoux 
zeggen in de weinige woor
den, welke zij aan den abbé 
DE SAINT-GYR toewijden: 
» dat hij, de letteren en de 
wijsbegeerte beoefende, alsof 
hij wilde, dat niemand hem 
zijne verdiensten zijne talen
ten en zijne Werkzaamheden 
zóu dank weten, en dat hij 
zelfs in den maalstroom des 
hofs die gelijkheid van ze
den, studiën en handelwijze 
behield, die de begeerte uit
sluit en de aanmatigingen ver
oordeelt. 

SAINT-CTRAN. — Zie VER-
GER DE ÜAÜRANNK. 

SAINT - EYREMONT (KAREI 
MABGDEXEI, DE SAINT DE-
Nrs, heer van), in 1613 te 
Saint Denys Ie Guast, drie 

5 ' 



138 S 

mijlen van Cou/ances, uit 
een adellijk en oud huis van 
Neder~Normandij'è geboren , 
volbragt zijne studiën te Pa
rijs. Na een jaar aan de be
oefening der regtsgeleerdheid 
te hebben toegewijd, nam hij 
de wapens op, en diende bij 
het beleg van dlrecht in 
1640, als kapitein der in
fanterie. De prins van CONDÉ 
over zijn onderhoud bekoord, 
benoemde hem, ten einde 
hem altijd bij zich te heb
ben, tot luitenant zijner lijf
wacht. Onvoorzigtige uit
drukkingen deden hem die 
betrekking en de gunst van 
den prins verliezen. Daar hij 
voortging aan zijne hekelach
tige inborst den teugel te vie
ren, werd hij wegens eenige 
beleedigende spotternij, aan 
tafel tegen den kardinaal MA-
ZARIN (met wien hij zich ech
ter kort daarna weder ver
zoende) uitgebragt., voor drie 
maanden in de Bastille op
gesloten. Nadat, de burger
oorlog was uitgebarsten, bleef 
SAINT-EVREMONT getrouw aan 
den koning, die hem , met 
eene jaarwedde van 3000 li-
vres tot veldmaarschalk be
noemde. Het verdrag der 
Pyreneën, dat een einde aan 
al de vijandelijkheden maak
te , mishaagde aan vele lie
den : SAINT-! VKEMONÏ schreef 
te dien einde aan den maar
schalk DB CRÉOJJI, en zijn 
brief was het hekelschrift van 

L I. , 

dat verdrag. Daar de koning, 
zegt men , geheime redenen 
had , om zich over hem te 
beklagen , zoo nam hij aan-
leiding uit dezen brief, om 
zijne opsluiting in de Bas
tille te bevelen (1662). Hij 
Werd er in het bosch van 
Orleans van onderrigt, en 
nam de wijk naar Engeland, 
waar KABEL II hem wel ont-
haalde. Verscheiden perso-
nen stelden zich in de bres, 
om zijne terugroeping te er* 
langen ; maar hunne pogin
gen bleven vruchteloos. Na
dat de hertogin DE MAZARIN 
met haren echtgenoot in on-
eenigheid was geraakt, ver-
liet zij het Fransche hof, en 
stak naar Engeland over. 
SAINT-EVREMONT bezocht haar 
dikwijls, zoowel als verschei
den geletterden , die zich in 
haar huis vereenigden. Hej 
is aan deze dame, dat hij 
een groot gedeelte zijner wer
ken opdroeg. Hij overleed 
in 17Q3, en werdin de kerk 
van PP'esminster; te midden 
der koningen en groote man-
men van Engeland begraven. 
Hij behield tot aan het einde 
van zijn negentigjarig leven, 
eene levendige verbeeldings
kracht , en een gelukkig ge* 
heugen. Hij was zeer gezet 
op de vermaken der tafel, en 

onderscheidde zich door zijne 
bedrevenheid in het aanleg* 
gen van smul-partijen; maat' 
hij zocht minder de pracht 
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en den overvloed , dan het 
smakelijke en zindelijke. Hij 
beroemde zich niet op cene ge
strenge zedeleer; bezat echter 
zeer achtenswaardige deug» 
den. Hij was regtvaardig, 
edelmoedig, erkentelijk, vol 
zachtheid en menschlievend-
heid. Wat zijne godsdienstige 
gevoelens betreft, zoo heeft hij 
altijd openlijk de catholijke 
Godsdienst beleden , in welke 
hij geboren was. Vele lieden 
hebben hem als eenen vrij-
geest voorgesteld, zich beroe
pende op zijne laatste ziekte, 
waarin hij, zich welligt nog 
buiten gevaar wanende , ge
weigerd had, priesters te ont
vangen. Maar indien men over 
zijne denkwijze in een zoo 
gewigtig onderwerp > volgens 
zijne gewone gesprekken mag 
oórdeelen , zal dit gevoelen , 
niet aannemelijk schijnen. Er 
ontsnapte hem nooit iets ligt— 
zinnigs tegen de Godsdienst, 
en hij kon niet dulden, dat 
men er een onderwerp van 
spotternij van maakte. Men 
vindt in zijne schriften ver
scheiden plaatsen , die het 
ongeloof zeer ongunstig zijn, 
en zijn antwoord óp de criliek 
van COTOLENDI (zie dat arti
kel) levert zeker niet het denk
beeld op van eenen door stel-
selzucht verdwaalden geest; 
het>~«lk ons beweegt, om te 
vooronderstellen, dat het uit 
dwaling is, dat men hemeen 
niet zeer godsdienstig werk 

toeschreef, hetwelk ten titel 
voert: Examen etc, [Onder- .* 
%oek der Godsdienst, waar-
van men te goeder troutode 
opheldering zoekt). Men ziet 
uit zijne werken, dat hij ge
leerdheid bezat ; maar het 
was eene oppervlakkige, wei
nig gegronde en weinig nut 
stichtende geleerdheid. Deaè 
schrijver bezat slechts geest; 
want men kan hem noch ge
nie, noch gevoel, noch wel
ligt een waar talent toeken
nen , ten zij het dat van te 
'schrijven mogt zijn. Dit is 
het oordeel wat DELEYRE van 
hem veit in zijnen Esprit etc» 
(Geest van SMNT-Ernfi-
MONT), een in 1761, in 12.»»° 
gedrukt werkt. Zijne let
terkundige voortbrengselen 
maakten echter zulk eenen 
verbazenden opgang, dat de 
boekhandelaar BARBIN schrij
vers betaalde om hem van 
SAINT- EVREMONT ie ver* 
vaardigen (pour lui faire 
du SAINI-MYREMONT). Zij
ne Gedichten bestaan voor
namelijk in Rustgedichten, 
Treurzangen, Herderzangen» 
Puntdichten , Op- en Graf
schriften, Dezelve zijn geza
menlijk met zijne Blijspelen, 
Brieven enz. in het licht ge
geven, te Londen, 1705, 3 
dl.», in 4 . t 0 ; te Parijs, 
1740, 10 dl.», in 12™° ; 
en 1753 r 12 dl.» DESSES-
SARIS heeft in het licht ge
geven : OEuvres choisies etc, 
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{JUitgelezene werken van 
SAINT-E VRENOUT) , 1804, 
in 12.m° 

* SAINT-FEMX (GASPAUD 
DE), oud. overste van het se
minarie van', Toulouse, werd 
in die stad den 25 Maart 1741, 
uit eene overheids-familie ge« 
boren , en omhelsde den gees
telijken staat, flij begaf zich 
in de congregatie der pries
ters van Saint'Sulpice, en 
na directeur en hoogleeraar 
in de godgeleerdheid aan ver
scheiden seminariën vooral te 
Lyon te zijn geweest, werd 
hij overste van de vereeni-
ging der Robertijnen te Pa' 
rijs, daarna van het semi
narie Sainl'Charles te Tou
louse, hetwelk was opgerigt 
voor de geestelijken der ver
schillende naburige diocesen, 
"welke aan de universiteit dier 
stad studeerden. De omwen
teling onttrok hem aan zijne 
betrekkingen, en noodzaakte 
hem de wijk naar Spanje te 
nemen. In Frankrijk terug
gekeerd, werd hij na het 
concordaat van 1801, aan 
het hoofd van het diocesaan 
seminarie van Toulouse ge
plaatst, hetwelk hij tot in 
1811 bestuurde, in welk 
jaar BONAPARTE de heeren van 
Saint'Sulpice uit de semi
nariën verdreef, waarmede 
zij belast waren. De abbé 
de SAISÏ JF«ai , begaf zich 
naar Parijs, alwaar hij zich 

L I. 

met ter woon vestigde, en 
alwaar hij den 1 Januarij 
1832 is overleden , na tot aan 
zijnen laatsten oogenblik door 
zijne godsvrucht en zijnen 
ijver voor al de oefeningen 
van het seminarie , het voor
beeld der congregatie te zijn 
geweest, 

SAINT- of SAINTE-FOIX(HER-
MANÜS FiUNCISCÜS PoüHAIN 
DE) , een edelman uit Bre-
tagne, te Hennes in 1698 
of 1703 geboren, en te Pa-
rijs in 1776 overleden, bezat 
de levendigheid en dapper
heid, zijnen landaard eigen» 
Na gedurende eenigen tijd de 
wapens te hebben gedragen, 
kwam hij in de hoofdstad de 
muzen beoefenen, en opende 
zich eene nieuwe loopbaan-
als kluchtspeler. Hij beoe
fende te gelijkertijd de ge
schiedenis van Frankrijk} 
en zijne kunde in dat vak» 
verwierf hem de betrekking 
van geschiedschrijver der orde 
van den heiligen Geest, Men 
heeft zijne werken gezamen
lijk uitgegeven, in 6 dl.0*11 

8.vo, Parijs, 1778, me* 
eene Geschiedkundige Lof' 
rede. Dezelve bevatten: 1»° 
Lettres etc. (Turksche brie
ven) 1 dl. in 12.»»0 een i» 
brieven geschreven roman» 
in den smaak der Perzische 
brieven, welke tot meer da» 
eene critiek heeft aanleiding 
gegeven. — 2,« Essais eiï' 
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{Geschiedkundige proeven 
over Parijs), 7 dl.n in 12.»°; 
een werk dat eene vrij aange-
name lectuur aanbiedt, doch 
zonder orde, en waarin de 
schrijver vele gewaagde en 
valsche beweringen en ande
re die geenerlei betrekking 
tot den titel hebben, heeft 
doen voorkomen. Het was 
aan SAINT * Foix niet onbe
kend, hoe weinig waarheden 
er in zijne Proeven voorkwa
men ; maar met eene Gaskon?-
jesche dapperheid.*, schrikte 
hij de beoordeelaars af, die 
zijne dwalingen of bedriege
rijen aan den dag durfden 
brengen; hij bedreigde hen, 
daagde hen voor de burgerlij
ke regtbanken, en deed ein
delijk alles watfer vereischt 
werd, om in het vreedzame 
voorregt te blijven, van straf
feloos te kunnen snateren ; 
hetwelk hem rniet da» al te 
wel gelukt is. Het werk ein
digt met geschiedkundige ver
handelingen over het beruchte 
IJZEREN MASKER , welke de 
schrijver gist te zijn de her
tog van MONTMOÜTH; zijne 
bewijzen zijn niet overtui
gend (Zie IJZEREN MASKER). 
Deze Proeven zijn in 1786 
door den ridder DD COTJDRAT 
voortgezet. Den voorstanders 
*an SAINX-FOIX schijnt het 
zeer te hebben gespeten , het 
vervolg van zijn werk in zul
te handen te hebben ge
zien; maar welligt is het 

gesnap van den goeden ridder 
voor eene dergelijke compi
latie meer passende. -—3,0 
Eistóire etc. (Geschiedeni 
der orde van den heiligen 
Geest); eene compilatie van 
daadzaken.en'anecdoten, be« 
trekkelijk de groöte heeren 
inët dit orde-lint versierd. 
— 4.° Comédies (Blijspe
len) , 4dl.n in 12.»0 , volvan 
de begoochelingen = der too-
verij. Slechts ;het Orakel is 
gedurende eenigen tijd ge
speeld ; hetzelve is herdrukt 
in het Répertoire etc. met 
eene levensschets des schrij
vers door FIÉVÉE. SAINT-FOIX 
bezat eene opregte inborst, 
maar was moeijelijk te vreden 
te stellen, had groote aan
matigingen , was wispelturig 
en ligt beleedigd. Men moest 
in zijne tegenwoordigheid de 
schrijvers niet prijzen, welke 
hij niet beminde; en al be
troffen die lofspraken ook de 
eerste schrijvers der natie, 
zou hij zich niet hebben 
kunnen onthouden zijne on
tevredenheid aan den dag te 
leggen. Indien de Turksche 
brieven, en eenige plaatsen 
zijner overige schriften , eeni
gen twijfel omtrent zijne gods
dienstige gezindheid hebben 
doen ontstaan, zoo is het 
zeker dat dezelve in geene 
stelselmatige afwijking be
stond , en dat hij de nieuwere 
filozofie weldra kende en op 

I prijs wist te stellen. «Arend-
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jes zeide hij , die met zulk 
eene minachting , boven uwe 
zwakke landgenooten zweeft, 
nieuwe verschijnsels ,in de 
letterkunde , ik neem de vrij
heid , u , in uw toppunt te 
beschouwen, en ik vermeen 
te ontdekken, dat de stra
len uwer heerlijkheid enkel 
uit tegenstrijdigheden , zon
derlinge denkbeelden, be
spottingen uwer natie en ui-
terlijken schijn van ongods
dienstigheid bestaan. Zou hét 
niet koddig zijn, dat terwijl 
men allerlei verachtelijke 
werken builde r overzifle en 
bedilde, men zich ging in
beelden., dat de filózofieder 
zeden sedert eenige jaren 
groote vorderingen, onder ons 
maakte. . . . . ? , Het komt 
mij voor dat de oude zede
leer van . het Evangelie wel 
tegen de nieuwe filozofie kan 
opwegen." Essais etc. 4,e dl. 

SAINT-FOND (BARTHOLO-
MRÜS FAÜJAS DE). — ^ Zie 
FAUJAS. 

SAINX-GELAIS (OCIATIANÜS 
DE) , bisschop van Angou-. 
lSme,ie Cognac in 1466 ge
boren , was de zoon van PE
TROS DE SAIIJX GELAIS, mark
graaf van Mont*lieu en van 
Saint-Aulaye, volhragt zijne 
stadiën te Parijs , omhelsde 
den geestelijken staat, en 
gaf zich aan den minnen-
handel over, Na reeds vroeg

tijdig aan het hof te zijn 
gekomen won hij' de gunst 
van koning KAREL VIII, die 
hem door Paus ALEXANDER 
VI, in 1494 tot het bisdom 
van Angoulême deed benoe* 
men. OCTATIANUS DE SAINT* 
G E U Ï S , begaf zich in 1497 
naar den zetel van zijn dio* 
cees,. en hield zich verder 
niet anders dan met bedie-
hingen van zijn herdersambt) 
de beoefening der ,H. Schrift 
en der kerkvaders bezig. Hij 
overleed jri-1502. Men Heeft 
van hem Gedichten en an* 
dere werken, in hét Fransch, 
De F er gier etc. (Eere-boom-
gaard) werd 'afzonderlijk ge« 
drukt, in 8kvo, in 4, t0 en infol* 
Het Chateau etc. (Kasteel 
vdn" Labour) werd zulks .10 

•1532, in 16.*° Eene ver
taling der zes blijspelen wn 
TERENTIÜS zag het licht IB 
1538, in fol.; en de Bel' { 
dendichten werden vertaald» 
in den Eerérboomgaarl ge" 
plaatst. "•— MERUN DE SAINT-

GELAIS, die door sommige 
voor zijnen natuurlijken zoori 
wordt gehouden, in •}$ 
geboren , en te Parijs^ 
1558 overleden, abt van r f 

dus, aalmoezenier en klDl1* 
othecaris des konings, n18^* 
te zich als dichter bekend / 
en werd vrij ongepast, ó 

Fransche OriDiüS%<&Mm[ i 
Zfjne gedichten zijn ïteu^ 
zangen , Brieven, Rondee' 
len, Vierlingen, Liedere 
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Klink' en Puntdichten, Hij 
heeft ook zamengesteld So' 
pkonisie, een treurspel in 
proza. De laatste uitgave de
zer verschillende werken , is^ 
die van Parijs, 1719, in 
12.mo. , 

SAINT-GENIEZ (JOANNES DE), 
te Avicjnon , in. 1607 , uit 
eene adellijke familie geboren, 
kweekte vroegtijdig de bloe
men van den Latijnschen Par-' 
nassus aan. Hij kwam te 
Parijs en maakte zich aldaar 
beroemde vrienden. In Avi-
gnon teruggekeerd, werd hij 
tot het priesterschap verbe-
ven , en verkreeg een kano-
nikaat te Örange, alwaar 
hij in 1663 overleed. Men 
heeft van hem gedichten vol 
vuur en genie, en eene uit
muntende versificatie, Dezelve 
zijn in 1654, te Parijs ge-
zamelijk in 4. to uitgegeven. 
Men vindt onder dezelve: 
1.° Vier Herderszangen, 
waarvan het 3.e en 4.e eene 
verdediging der dichtkunst 
bevatten. — 2.° acht He* 
keldiehten, vol uitmuntende 
raadgevingen' en eene oor
deelkundige zonder gal of 
hartstógt voorgedragene cri» 
tiek. — 3.° Zeven Treur-
aangen, alle over nuttige 
onderwerpen. — 4.° een boek 
Puntdichten. — 5.° een boek 
Mengeldichten. 

* SAIST-GEORGE (***, bij

genaamd ridder D E ) , een 
Mulat, in 1745 te Guada-
loupe geboren , was de zoon 
van eenen algemeenen pach
ter, van Boulogne en van 
eene negerin; reeds zeer vroeg 
werd hij naar Parijs gebragt, 
alwaar hij bewijs van veel 
aanleg voor de schoone kun
sten- openbaarde , die hij dan 
ook beoefende , zonder daar
om de ernstige studiën te 
verzuimen. Hij begaf zich 
onder de zwarte musketie.rs, 
en werd schildknaap van 
mevrouw DE MONTESSON, 
hertogin van Orleans , later 
kapitein der lijfwacht van 
den Hertog van Chartres, 
Zijne talenten voor de toon
kunst en zijne bekwaamheid 
in de schermkunst verwier
ven hem eenen grooten roem. 
Met geestdrift omhelsde hij 
de zaak der Fransche om
wenteling, en nam deel aan 
alle staatkundige kuiperijen , 
waarvan het Palais-Royal 
het brandpunt was. Toen 
Frankrijk zich van alle zij* 
den wapende , rigtte hij een 
corps jagers te paard op, 
waarvan hij tot kolonel be
noemd , en naar het leger 
van het Noorden onder Du-
MOORIEZ gezonden werd. Hij 
gaf aldaar, zegt men , be
wijzen van lafhartigheid, 
klaagde dien veldheer na 
zijnen afval aan , en te Pa
rijs teruggekomen zijnde, 
werd hij er , als verdacht,. 
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in hechtenis genomen. Na 
den 9 Thermidor, weder in 
vrijheid gesteld, leefde hij 
sedert dien tijd in de verge
telheid, en overleed in 1801, 
aan de gevolgen eener ver
waarloosde blaasverzwering, 
in eenen aan de [behoefte 
grenzenden staat. Hij Jiad de 
partituren van verscheiden 
boertige opera's samenge
steld , die geenen bijval von
den , er . werd wel eenen 
vluggen , geest, maar geene 
verbeeldingskracht in waar
genomen. Hij is gelukkiger 
geweest in zijne Plugtige 
of losse werken:. verschei
den, derzelve hebben opgang 
gemaakt, onder anderen de 
Menuet, die zijnen naam 
draagt. LA BOESSIÈRE, de-
zoon , heeft aan het hoofd 
zij ner Verhandeling over de 
schermkunst eene Geschied
kundige Zevensschels van 
SAINT-GEORGE geleverd. 

SAINT-GERAN. —> ZieGoi-
CUE, 

SAIST-GERMAIN (CLADDIDS 
LODEWIJK BE) — Zie XSER» 
MAIN. — Graaf van SAINT, •— 

* SAINT GERMAIN (N., graaf 
»E) , een kwakzalver, die 
even gelijk de beruchte Ci-
GLIOSTRO, zijn tijdgenoot, 
de hgtgeloovige lieden door 
zijne geheimen en zijne be
driegerijen misleidde. Even 

gelijk de Italiaansche be
drieger , bezat hij weispre- j 
kendheid en een verbazend j 
geheugen, dat bij hem de 
plaats van onderwijs bekleed* 
de*. Hij sprak verscheiden 
oude en nieuwere talen, en 
beweerde twee duizend ja
ren geleefd te hebben. Om 
deze reden wilde hij nooit 
aan iemand noch zijnen oor- j 
sprong, noch zijne geboorte* j 
plaats, noch zijnen ouder- ; 
dom noemen. Hij dreef zijne j 
onbeschaamdheid zoo ver, 
dat toen hij in zeker huis j 
het afbeeldsel des Verlossers, ; 
zag, hij vraagde:, » Van 
wien is dit beeld ?" en men 
hem antwoordde: »van JE* ! 
sus CHRISTUS ." hij er bij
voegde : » het heeft geener-
lei gelijkenis met JESÜS van 
Nazareth, dien ik op de 
bruiloft van Kana heb lee-
ren kennen.'? Mef dezelfde 
schaamteloosheid schetste hij 
de trekken van HERODES, ï*1" 
lATüS, TITDS , zoon van VES-
PASIANDS, van den geschied
schrijver JOSEPHOS , hij be" 
schreef de verwoesting van 
Jeruzalem en die des tern* j 
pels, als ooggetuige. M 
was zeer bekwaam in de ge* 
zigts-begoocheling (fantas-
magorié) > door middel van 
welke , hij aan diegene, wel
ke de zwakheid hadden» . 
van zich op zijne woorden 
te verlaten , deed gelooven, 
dat de schimmen, welke 'M 
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door een spiegelkundig (ca-
toptrisch) uitwerksel versche
nen, hunne overledene bloed
verwanten waren , die hij 
uit hunne graven te voor
schijn riep. CAGWOSTRO gaf 
hetzelfde tooneel, te Londen, 
te Amsterdam en te Parijs, 
Eren als hij, kende hij ver
scheiden geneeskundige krui
den , door welker wegschen
king hij ligtelijk de volks
gunst won. Hij verzamelde 
vele rijkdommen, telde de 
doorluchtigste personen onder 
zijne beschermers en vrien
den , en bragt de laatste ja
ren zijns levens bij den vorst 
van Hessen-Casseldoor, Ge
lukkiger dan BALSAMO (zie 
CAGUOSTRO) , die zijne le-
vensbaan in het fort St.Leo 
bij Home eindigde, stierf 
SAlNX-GERMAlNgerustelijk, en 
te midden zijner bewonde
raars , te Sleeswijk, in Febr. 
1784. De Gedenkschriften 
van mevrouw DÜ HAUSSEX, die 
van den vrijheer TON GLEI-
CHEN, GROSLET in zijne On-
vitgegevene werken deelen 
belangrijke bijzonderheden , 
betrekkelijk: dien persoon me
de. Men meent dat hetvmid-
del, waardoor deze gelukzoe
ker, zich genoeg geld verschaf» 
te, om het volk door zijne rijk
dommen eri zijne pracht te 
misleiden, was, dat hij doof 
onderscheidene ministers als 
verspieder werd gebruikt. I 

XXII, DEEI. K 

SAINT - GERMAIN. — Zie 
MOÜRGPES (MATXHEÜS DE) en 
VERGNE. 

SAINT-GILLES. •— Zie GII,-
LES. t 

SAINT-HAOUEN. —• Zie JLÈ-
COAT. 

SAINT-HEREM (de graaf 
MONTMORIN). — Zie MONI-
MORIN. 

* SAINT-HILAIRE (N. L E -
BLOND, graaf van), divisie-
generaal , was tijdens de Fran-
sche omwenteling, hoezaren-
officier, en werd in 1791 
naar het Graafschap Venais-
sin gezonden , om JOÜRDAN 
Coup-iete te beteugelen. Op 
eenige mijlen afstands van 
Avignon maakte hij zich van 
hem meester. Tot brigade-
generaal benoerrid, deed hij 
zich onderscheiden in het 
gevecht van Gibraltar en in 
dat van Pinal, iawelk laatste 
hij gekwetst werd. ïn 1799 
werd hij tot den rang var] 
divisie»generaal verheven, en 
voerde in het begin van 180Ö 
het bevel te Marseitte. In 
den Oostenrijkschen veldtogt 
onderscheidde hij zich bij 
verschillende gelegenheden, 
voornamelijk in den slag van 
Austerlitz, Ofschoon ge
kwetst bleef hij den geheelen 
dag op het slagveld tegen-
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woordig, en droeg veel bij 
tot de nederlaag van den lin
ker vleugel des vijandelijkeo 
legers, Hij handhaafde zijnen 
roem te Jena, te Eylau, te 
Heilsberg, en onderscheidde 
zich op nieuw in de veldsla
gen van Tann en Essling. 
In den laatsten werd hij doo-
delijk gewond , na wonderen 
van dapperheid aan den dag 
te hebben gelegd. Een besluit 
beval dat zijn standbeeld op 
de brug Louis XV, zou wor
den geplaatst; maar het is 
niet ten uitvoer gehragt, 

* SAINT-ÏÏILAIRE (N. . . . 

BARAÜD DE), een Yendeescb 
officier, uit eene adellijke 
familie geboren , was btj het 
begin der. Fransche onwen
teling, officier in eeninfan-
terie-regiment, en bleef ge
trouw aan de zaak der BOOR-

BONS. In 1 7 9 3 , vereenigde 
hij zich met de Vendeërs, 
werd hoofd-officier, en légde 
bij elke gelegenheid even zoo 
veel ijver als dapperheid aan 
den dag. Na zich , aan het 
hoofd van een detachement 
naar het eiland Noirmoutier 
te hebben begeven, viel hij 
in de handen der republi
keinen , en werd den 7 Ja
nuari} 1794 ten dood gebragt, 

* SAINT-HURUGE ( N . . . . 
dè markgraaf DE) , revoluti-
onnair agent / in 1750 , in 
het voormalige Fransche ge

west Mdconnais, uit eene 
adellijke familie geboren; volg. 
de eerst de militaire loop
baan , en reisde vervolgens 
door verschillende deelen van 
Europa* Hij verkwistte wel
dra eene aanzienlijke fortuin 
hem ten erfdeel gevallen, en 
gaf een ondubbelzinnig be
wijs zijner ongeregelde zeden, 
door met een openbaar on» 
tuchtig vrouwspersoon in den 
echt te treden, d i e , zijn wan
gedrag en de mishandelingen , 
welke zij dagelijks van hem 
ondervond, moede, een'7^* 
tre de cachet verzocht en 
verkreeg , omi hem te Vt*' 
cennes en later te Charert,' 
ton op te sluiten, ln-178* 

1 losgelaten , nam hij de wijk 
naar Engeland, alwaar hij 
zijnen haat tegen het bestuur 
van zijn land lucht gaf. T'J' ; 
dens de onlusten van 1789 
kwam hij in zijn vaderland ; 
terug , en werd een der voor* ; 

naamsta aanvoerders der mui- | 
jterijen van hcïPalais-Rop1' j 
Hij onderscheidde zich »oK 1 
den 5. October te F"erta* ; 
les, en voerde met SANWR" J 
RE, den 20 Junij 1792, f ; 
gewapende bende aan, d,ie 

den koning en de koning"1'n > 
de Tuillerïén ging beleed'- , 
gen» Kort daarna werd BS 
als hebbende moord en brand-
stichting gepredikt, i" »ecB' 1 
tenis genomen, en een>gen 

tijd te Pérmne opgeslote»' 
1 Hij bepaalde er zich verve1' 
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gens toe tnót in koffijhuizen 
redevoeringen te honden , en 
overleed in 1810, door alle 
partijen veracht, , 

bellen geleefd," Men weet 
dat de grofste beleedigingen , 
zoowel als de lastcrlijkste 
sprookjes, steeds het gelief
koosde wapen van den filo-
zoof van Ferney zijn ge
weest; men moet zich alzoo 
niet verwonderen over de 
vlugl, welke hij aan zijne 
gal geeft, ten öpzigte van 
eenen vijand, die hem be
schaamd had; maar meii 
moet bekennen dat SAINT-
HxACltflflE een gelukzoeker 
was, wiens geest naar kuipe
rijen overhelde. Er bestaat 
van hem: 1.° C/ief-d'oeuvre 
etc, {Meesterstuk van eenen 
onbekende), \s Qravenhage 
1714, 2 dl.n in 8.vo en in 
12.HW Dit is eene eritiek der 
uitleggers van: schriften die 
geleerdheid uitkramen en ver
veling verwekken, maar zij 
is zelve zeer vervelend, en 
bestaat slechts uit eene soort 
van koddige verklaring van 
een klein, niet zeer betame
lijk lied. Ofschoon dit werk 
welligt niet al dë verachting 
verdient, welke VotTAHiBer 
over aan den dag legt, kan 
men echter niet begrijpen 
hoe het zulk eenen bijval 
heeft kunnen vinden. De 
geestige trekken worden er 
in verzwolgen in een door 
deszeJfs langdradigheid, met 
grof- en uitgejalenheden door-
kneed gesnvp. De fergo-
ding van den Doctor Jnis* 

2 . 

SAINT-HÏ-ACINTHE (THÈMI-
SEÜII. DE) , wiens ware naam 
is HTACIMTHUS CORDONNIER , 
te Orleans, den 27 Septem
ber 1684 geboren , was de 
zoon van JOANNES JACOBÜS 
•CORDONMER , heer .van Be~ 
lair en van ANNA MARIA 
MATHÉ, Anderen geven aan 
zijnen vader den naam van 
HYACINTHOS DE SAINT-GÈLAIS, 
en maken hem Mr, schoen
maker. Nadat BOSSÜEX , bis
schop van Troyes, hem eeni-
gen tijd bij zich had gehad, 
strooide de laster uit dat hij 
de zoon was van zijnen oom, 
den grooten BÖSSÜET ; doch 
het verstandige publiek sioeg 
er geen acht op. Na mili
tair te zijn geweest, bezocht 
hij een gedeelte van Europa, 
daarna vestigde hij zich te 
Breda, alwaar hij meteene 
aanzienlijke dame in den echt 
trad rIIij overleed in die stad 
in 1746. TOLTAIRE, zijn vij
and , zegt dat hij monnik, 
soldaat, boekverkooper, kof-
fijhuis-houder was geweest, 
en dat hij van de voordeden 
van het dobbelspel leefde. 
{Lettres secretes N.° 5 0 ) . . . 
Elders zegt hij: » Te £on~ 
«fe« heeft hij enkel van mijne 
aalmoezen e n van zijne li* 
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TARCHVs MJSSO , die in het I 
tweede deel voorkomt, ver
dient nog meer deze verwij
tingen. YOLIAIRE noemt dit 
stuk een schandaal; bet is 
veeleer eene zoutelooze taal. 
—2.° Mathanasiana, *sGra-
venhage, 1740, 2 dl.» Dit 
zijn letter- en geschiedkun
dige verhandelingen, die wei
nig belang wekken, — 3.° 
Terscheiden Romans, zeer 
middelmatig. De heer DE Bü» 
BIGNÏ heeft eenen Briefen-
schreven over de geschillen 
van VOLTAIRE met SAINX-HY-
ACINXHE, 1780, in 8.vo De 
zaak wordt in denzelven met 
openhartig-en onpartijdigheid 
behandeld. De oorsprong des 
gcschils is niet ongunstig voor 
den schrijver van den Ma' 
thanasius, » Hij is met mij, 
zegt DE BÜBIGNT, in bijzon
derheden getreden, die ik 
niet zal aanvoeren, wijl de
zelve kunnen overdreven zijn. 
Wat er ook van wezen moge, 
SAINT-H* ACINIHE , deed aan 
"VOLTAÏRE weten, dat, indien 
hij niet van gedrag verander
de , hij zich niet zou kun
nen onthouden, van openlijk 
te verklaren, dat hij hetzelve 
afkeurde j hetwelk hij meende 
ie moeten doen voor de eer 
van de ïïansche natie, op
dat de Engelschen zich niet 
mogten verbeelden, dat de 
Fransehen zijne medepligü-
gen, en de blaam waardig 
waren, die hij verdiende. 

Men kan zich ügtelijk voor
stellen dat VOLTAIRE over 
eene dergelijke berisping zeer 
ontevreden was. Hij beant
woordde SAINT - HYACINIAE 
enkel door minachtingen ; en 
deze laakte openlijk, en zon
der eenig ontzag het gedrag 
van VOLTAIRE." 

SAINX-IGNACE (HENDRIK), 
een karmelieten-religieus, té 
Mh, in Henegouwen gebo
ren , onderwees gedurende 
verscheidene jaren de godge
leerdheid in de kloosters zij
ner orde; hij is bekend door j 
een werk getiteld: JSthica j 
amoris , of Folledige ver
handeling der zedekundige | 
godgeleerdheid, dat te Rome i 
in 1714 en 1722 veroordeeld j 
werd. Hij is ook de schrij- f 
ver van eenige schriften 
onder andere van het M°' , 
linisme renversè (Omvergf ! 
worpen tnolinismus), waarin 
hij zich tegen de Jesmten • 
verklaart. In het algemeen | 
bevelen zich zijne werken ? 
noch door bondigheid, noch , 

door vorm aan. Deze rel»* 
gieus in de 17.° eeuw geb°" 
ren, eindigde zijne loopbaan j 
in 1720. : 

SAIHT.JOZEF. — Zie ANGE 
DE Sx. JOSEJPH (Pater). 

> 
SAINT-JURE , of, volgens 

PRODHOMME, SAKJIÜRE , en» 
volgens dom CALMET, SAI«* 
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JÜUE (JOANNES B A P I I S Ï A ) . — 
Zie JURE. 

* SAINI - JDSX (ANTONIÜS 
IODEWIJK LEO) , lid der con
ventie, in 1768, toBleran-
court bij Noyon, uit eene 
adellijke familie geboren, had 
naauwelijks zijne studiën ten 
einde gebragt, toen de Fran-
sche omwenteling uitbarstte. 
Met geestdrift omhelsde hij 
de grondbeginselen derzelve, 
en na zich in het dep.* der 
Aisne, alwaar zijn vader, 
een oud officier, zijn ver
blijf hield, door zijnen revo-
lutionnairen ijver te hebben 
onderscheiden, werd hij , 
naauwelijks 24 jaren oud zijn
de ; door • dat dep.* tot af
gevaardigde bij de nationale 
conventie benoemd., ROBES-
7IERRE, die inzag van welk 
nut hem een zoodanig menscli 
Ion zijn , verbond hem aan 
zich , maakte hem tot zijnen 
voornaamslen vertrouweling, 
en hunne onderlinge ver
kleefheid duurde voort tot 
op he't schavot. Zoodra het 
proces van LODEWIJK XVI 
begonnen was, sprak SAINT-
JDST, den 13Novemberl792, 
eene hevige redevoering te
gen dezen ongelukkigen vorst 
uit, en eischte eene spoedig 
ge en bloedige bestraffing van 
hetgene, wat hij zijne mis* 
daden noemde. Hij beweerde 
dat de koning moest gevon-

nisd worden niet v\s burger 
maar als vijand, als muite» 
ling, en dat elke Fransch"-
man voor zich het' regt had, 
hetwelk BRDXDS ten opzigte 
van CAESAR uitoefende. Gev 
durende al de verhandelin
gen van dit noodlottig pro
ces , openbaarde hij dezelfde 
verwoedheid, ten opzigte van 
den doorluchtigen gevange
nen, voor wiens dood hij 
stemde zonder beroep en zon
der uitstel. Door eene on
verklaarbare ongerijmdheid, 
hoorde men hem zich met 
vuur verzetten tegen de uit
drijving der BOURBONS , zich 
beroepende op » het bestaan 
van een ontwerp, om hen 
door andere TARQUINIUSSEN 
te doen vervangen." Steeds 
stelde hij de hevigste maat
regelen voor, of ondersteunde 
dezelve, en beklom bijna 
nooit het spreekgestoelte, dan 
om zamenzweringen aan te 
kondigen, of om slagtoffers 
naar de strafplaats te doen 
voeren. Zonder zich vooraf 
met het onderwerp bekend 
te hebben gemaakt, behan
delde hij op de tribune de 
gewigtigste en moeijelijksle 
vraagstukken van staatkunde-
en beheer. Zoo als men zulks 
in zijne redevoeringen ziet, 
had hij een bepaald plan: 
hij wilde het gezag in de 
conventie concentreren, e» 
hetzelve door de verschrik-

3....... ' ' 
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3$ ing aan Europa opleggen» 
Hij was het die aan de Ie-
den der vergadering voorstel
de , zelve de krijgsverrjglin-
geh te besturen, of, ten 
minste, er zich door den 
minister Tan oorlog verslag 
van doen geven, en bij on
dersteunde het ontwerp door 
BCBOIS DB CRANCÉ voorge
dragen , .betrekkelijk de or
ganisatie van het leger, ter
wijl hij echter zijne pogin
gen aanwendde, om de troe
pen aan de wetgevende magt 
te onderwerpen. Ook was hij 
bet die- het beruchte verslag 
tegen de afgevaardigden der 
Ottronde, wier gezworen vij
and hij was, aanbood. Na 
den val dier parlij , werd hij 
dikwerf in missie gezonden, 
en , als een waardige hand
langer van RQBESFIGRRE, deed 
hij in de departementen , aan 
zijne demagogische woede toe
vertrouwd, stroomen bloeds 
vloeijen. De Mfaas vooral 
•werd met schavotten bedekt, 
en hij zette er de proscrip-
tien voort, door GBYARDIN, 
BAUDOT en anderen begon
nen. Later (1794) begaf hij 
zich met LEBAS, naar het 
leger van bet Noorden, al
waar, volgens de bevelen 
van den laatdunkenden land
voogd , de geringste missla
gen met den dood werden 
gestraft. In zijn verslag over 
de zending van SAINT-JOSÏ > 
zei de ROBESPIERRE: » SAJNX-

JDST heeft de gewigli^ 
diensten bewezen, dooreene 
volks-commissie aantestellen, 
die zich op de hoogte der 
omstandigheden weet te plaat* 
sen , door, alle aristocraten , 
overheden, regisbeambten en 
militairen naar het schavot 
ie zenden: zijne palriotïsche 
verrigtingen hebben de re-
volutionnaire kracht opge
wekt." In Parijs terugge
keerd, werd zijn invloed bij 
de conventie nog gropter, 
Den 19 Februarij 1794 tot 
president benoemd, verkreeg 
hij van toen af eene 'onme
telijke magt in het bestuur. 
Durven, zeide hij eens in 
een verslag, dat hij in den 
naam der commissie van al
gemeen welzijn deed, dut' 
ven ; dit woord beval & 
geheele staatkunde onser 
omwenteling'. Degene, die 
slechts omwentelingen ten 
halve maken, doen niet an
ders dan zich graven dek 
ven, Daaf hij zag. dat de 
partij yan BANTON zich ver
hief, en door hare magt die 
van ROBESPIERRE bedreigde, 
was hij dezen laatste behulp-
zaaöï, om dezelve met allé 
middelen, die in zijne roagf 
stonden, te bestrijden. Hij 
was het die het verslag aan* 
bood, waarin BANTON veerd 
aangeklaagd, en die» %&** 
menlijk met zijnen bescherm 
mer , hem de hevigste slagen 
ioebragt, tot dat zij hem 
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met verscheiden zijoer aan
hangers op het schavot had
den doen sneven. Hij toonde 
dezelfde vijandschap, en bragt 
bijna gelijkluidende verslagen 
uit, tegen HÉRAÜLT DE SÉ-

CHEI.LES , P H É U P P J Ï A Ü X Cn 

CAMILLUS DESMOUUNS, De
zen laatste haatte hij bijzon
der, wijl hij in zijn tijdschrift 
Le Vieux Gordelier, terwijl 
hij van .eene niet zeer eer
biedige vergelijking gebruik 
maakte, gezegd had, dat 
SAINT-JVSI het hoofd droeg 
als een heilig Sacrament, 
waarop de wreede tienman 
antwoordde : Ik zal hem het 
zijne als de heilige DlO" 
NYSius doen dragen. (Zie 
DIOMTSIÜS (H.) eerste bisschop 
•van Parijs). Geheel opge
blazen met eene half-geleerd-
heid, kraamde hij op de 
tribune eene menigte staat
kundige grondregels en ze
despreuken uit, die dikwerf 
zijne voordragt verwardenen 
dezelve duister en schoolmees
terachtig maakten. Volgens 
zijne grondbeginselen had men 
uit FranltHjk alle maatschap
pelijke welvoegelijkheden, de 
zeden, alles eindelijk wat den 
beschaafden mensch van den 
wilde of het redelooze dier 
onderscheidt, behooren te 
verbannen, terwijl hij be
weerde dat zulks enkel voor 
de aristocratie voordeelig was. 
Een zijner geliefkoosde ont 

K 

werpen was de vernietiging 
der kunsten en des handels, 
terwijl hij zeide, dat het niet 
het geluk van Persepolis, 
maar dat van Sparta was, 
hetwelk men aan Frankrijk' 
moest geven." Hij schepte 
er behagen in te voorspellen 
dat Frankrijk, eenmaal ge
lukkig zoude zijn, » en dat 
elk zijner zonen, bij het en
kele bezit eener hut en eens 
ploegs, de genietingen des 
rij kdoms niet meer benijden 
en in de eenvoudige behoef
ten der natuur berusten zou
de." Volgens hem, » was 
eene privaat trouw nutteloos,1* 
terwijl »eene openbare trouw, 
waarvoor de natie zich als 
waarborg stelde" hem vol-
.doende toescheen.- Hij ver
oordeelde de gevoeligheid, 
wanneer zij niet door vader» 
landsliefde werd opgewekt. 

,» Het was zamenzweren in 
het openbaar niet teweenen, 
en het was eene misdaad, 
tranen op het graf van eenen 
vader, eenen echtgenoot of 
eenen zoon te storten." Na 
den dood van DANTON ver
hief men hem tot het drie» 
manschap, en van dien tijd 
af, werd hij ingewijd in de 
heersohzuchtige geheimen van 
ROBBSPIBRRE , en deelde met 
hem het opzigt der algemeene 
policie. Toen hij zag dat er 
zich eene zamenspanfliflg 
smeedde, om zijnen vriend 

4 ' -
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te doen vallen, raadde hij 
hem bij herhaling aan, zijne 
vijanden voortelcomen ; maar 
middelerwijl brak de 9 Ther-
midor (27 Juli)) aan, SAINI-
JDST Tfas de eerste, die het 
spreekgestoelte beklom., om 
nieuwe slagtoffers onder zijne 
eigene ambtgenooten te vra
gen, en , te midden van ver
scheiden stemmen, die'hem 
tot stilzwijgen wilden bren
gen , begon hij zijne rede met 
deze woorden; » Al zou de 
tribune voor mij de Tarpe-r 
jische rotSi worden, zal ik 
niettemin mijn gevoelen uit
drukken : ik behoor totgee-
nerlei party. Ik kom u zeg
gen dat de leden des bestuurs 
den weg der regtvaardigheid 
hebben verlaten. De commis-
si'én van openbaar weizijnen 
algemeene veiligheid hadden 
mij belast een verslag te ge
ven over de oorzaken, die 
sedert eenigen tijd het alge
meen gevoelen schijnen te 
kwellen. . . . . . . maar ik 

•wend mij slechts tot u. . . . 
Men heeft willen uitstrooi- \ 
jen dat het bestuur verdeeld 
was . . . « . Het is zulks 
"iet . . . ." Het geschreeuw 
nam alhier zoo zeer toe, dat 
hij niet Icon voortgaan. Ter
wijl ROBESPIERRE , van zijnen 
lant vruchteloos trachtte om 
zich te doen hooren, hield 
SAINT-JÜST zich steeds in 
eenen hoek der tribune tot 
dat eindelijk de worsteling 

A I . 

met den val des tirans en 
zijner medepligtigeb eindig
de. Hij scheen ongevoelig 
voor de tooneelen , die rond
om hem plaats hadden , en 
waarvan hij de eerste aan-
Jegger was , en bepaalde zich 
in de diepste stilte, met 
blikken van verachting op 
diegene te werpen, welke in i' 
smadelijke verwijten tegen | 
ROBESPIBRRE uitvoeren. In 
staat van beschuldiging ge
steld , gelukte het hem ech-
ter te ontsnappen, en zicht 
naar het stadhuis te begeven, 
alwaar hij zich tot hoofd der 
executiën verhief en zich ge
reed maakte, om de bewer
kers der omwenteling, die 
zijnen beschermer hadden 
doen vallen , naar het scha
vot te zenden ; maar hij werd 
te gelijk met ROBESPIEBRE 
in hechtenis genomen. Hij i 
bood niet den minsten tegen- j 
stand, verloor nooit zijne 
koelbloedigheid, en verzocht ' 
slechts aan degene, die zich . 
van zijnen persoon meester j 
maakten, hem geene pijn te 
veroorzaken, wijl het zijn | 
doel niet was om te ontsnap
pen. Den volgenden dag den 
10Thermidor(28Julijl794j 
werd hij op de noodlottige j 
iar geplaatst, alwaar hij het : 
voorwerp der vervloekingen 
van een talloos graauw werd. 
Hij verloor geenen oogenblik } 
zijne gewone ongevoeligheid; 
en men had de smart eenen 
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schuldigen , en met het bloed 
zijner slagtoffers geheel be
zoedelden man, met de kalm
te van eenen weldadigen en 
deugdzamen man te zien ster» 
ven. Hij had slechts den ou
derdom van 26 jaren bereikt. 
Men heeft van hem: I.° Or-
gant, een dichtstuk , in 20 
zangen, 1789 , 2 dl.» in 8.vo 
eenige exemplaren bevatten 
eenen sleutel van het onder
werp en de personen van dit 
schandelijk werk.— 2.° een 
aantal Verslagen, aan de 
nationale conventie gedaan. 
— 3.° Mes passe-temps etc, 
{Mijne, tijdver drijven of de 
Nieuwe Organt van J792), 
een losbandig dichtstuk in 
20 fangen, eene waardige 
navolging der Pucelle (maagd 
van Orleans), 1792, 2 dl.» 
in 8.vo —.- 4.° zijne Nage-
lalene werken, 1800 in 12.mo 
zijn onvolledig en langdradig 
over de Instellingen, waar
mede hij zich nog kort voor 
zijnen dood bezig hield. De 
gebroeders BADDOUIN hebben 
in 1828 in het licht gege
ven : Papieren bij JROBÉS-
JPIERRE , SAINT'Jus? en 
anderen in beslag genomen, 
4 dl.» in 8.vo — Een an
dere SAINT-JÜST (JLoDKWIJK 
LEO) , die den titel aannam 
van markies DE FONTTIEIXLE 
heeft in het licht gegeven: 
•Esprit etc, {Geest der om
wenteling en der staatsre

geling in Frankrijk) , zon
der jaartal. Het tijdstip van 
zijnen dood is onbekend, 

SAINT - JÜST. — Zie Dn-
GAS DE B O I S - S A I N Ï - J Ü S T . 

* SAINT-LAMBERT (KAREL 
FRAUCISCÜS, markgraaf DE) , 
een Fransche dichter, te Nan* 
cy den 16 December 1717 
geboren , werd opgevoed in 
het collegie der Jesuiten van 
Pont'd-Mousson, en maakte 
er zeer goede studiën. Nadat 
zijne opvoeding was afgeloo-
pen, trad hij in het corps der 
Lotharingsche garde, diende 
verscheiden jaren, en bij den 
vrede van Jlken, in 1748, 
nam hij zijn ontslag, om zich 
aan het hof te verbinden dat 
SXANISJCADS, koning van Po
len , te JLuneville, had jjp-
gerigt, en waar die vorst er 
behagen in schepte, om de 
grootste vernuften van zijnen 
tijd te vereenigen. SAINT-LAM-
BERT kwam in vertrouwelijke 
vriendschap met mevrouw DU 
GuaTELET, eene der aanzien
lijkste dames van het hof van 
STANKtAüs. Hij stond ook 
in briefwisseling m§t Voit-
TAIRE , in wiens lof hij deelde, 
door hem te verklaren : 
Vainepitoï «los denx rivaux qui partagcnt la 

(Scöno. 

een belagchelijk vers, waarin 
hij den schrijver van Zaïre* 
boven de beide geniën, die 

5 ':.-.'> 
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Palyeucte èci Alhalie heb
ben geschreven, durft ver
heffen. Na irievrouwDU CHa--
TELET verloren te hebben, 
k wam hij te Parijs^ en knoop
te betrekkingen aan met de 
filozofen en schrijvers van 
den dag, Dücxos, DlDEUÖT, 

, GRIMM, JEAN JACQÜES ROUS-
SBAÜ, enz. Na den dood van 
koning SXANISÜAÜS verkocht 
hij den post van officier der 
lijfwacht, welken hij bij dien 
vorst bekleedde, verkreeg een 
brevet van kolonel in dienst 
van Frankrijk, en maakte 
in die hoedanigheid de veld-, 
togten mede van 1756 en 1757. 

, Na vervolgens de krijgsdienst 
verlaten te hebben, wijdde hij 
zich uitsluitend aan de lette
ren en aan de vermaken der 
groolé wereld/toe,- Hij las in 
verschillende kringen eenige 
zijner gedichten voor, werd 
een der medewerkers van de 
Encyclopedie, en gaf in 1769, 
zijn dichtstuk der Jaargetij
den , eenige Fertelsels, Oos-
tersche fabeU enz, in het 
licht, die door de filozofi-
sche partij met geestdrift wer
den toegejuicht, en voor den j 
schrijver de deuren derFran-
sche ökademie openden (23 
Junij 1770). Tot in 1793, 
tijdstip der ontbinding .van 
dit letterkundige ligchaam, 
woonde hij deszelfs zittingen 
zeer vlijtig bij. Hij mengde 
zich niet in de staatkundige 
aangelegenheden, en de om

wenteling eerbiedigde zijne 
dagen. Hij had zich naai* 
Eaubonne, in het dal van 
Montmorency', begeven, al» 
waar hij eene woning bezat 
in de nabijheid van die van 
mevrouw D'HODDETOT, met 
wie hij reeds sedert lang in 
eene naauwe vriendschaps
betrekking stond. In 1800 f 
verliet hij deze schuilplaats, I 
om bij de vergaderingen te
genwoordig te zijn, die te 
Parijs plaats hadden, met | 
oogmerk om de Franscheaka- i 
demie te herstellen. Bij de j 
oprigting van het instituut, i 
werd hij tot lid van hetzelve j 
benoemd, en hij overleed, 
geheel verkinderd,. den 9 Fe
bruari] 1803 , twee dagen 
vóór tAHAKPE; Tot opvol; 
ger bij de akademie Jiad hij 
.den heer MARET; hertog van , 
Bassano. SAINT - LAMBERÏ _ 
heeft de volgende werken na- \ 
gelaten: l.°j3ssaielc.(P>'oe' 
ve over de pracht)t 11 Qb^o 
8.vo ; _ 2.Ö Ze Matin etc, 
(de Morgen ën de avond), 
dichtstuk, 1769, in 8.v<V 
dat opgang maakte, — 3.° • 
Les Saisons {de Jaargel
den), een dichtstuk j_ waar
van men een aantal uitgaven 
heeft gehad ; de eerste is ?a» 
1769; in 1795 heeft men ef 
eene prachtige uitgave van ge
leverd, VOXTAIRE kende-aan 
dit gedicht den voorrang toe* 
boven dat van THOMPSON; dit 
is alles wat hij kon doen 
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voor eenen vriend, die hem j 
het eerst dien voorrang bo
ven CORNEIIXE en RACINE had 
waardig gekeurd. Hét drcht-
stuk van SAINX-LAMBERX schit
tert ontegensprekelijk door 
een aantal schoonheden; maar 
degene die de ware dichterlij
ke bekoorlijkheid, het dicht-
vuur, natuurlijke en treffende 
schilderingen, eenen even zoo 
kernachtigen , beknopten als 
sierlijken stijl, verscheiden
heid van beelden nieuwe en 
verhevene denkbeelden be* 
minnen, zullen zich steeds 
voor het Engelsche dichtstuk 
verklaren. — 4.° Falies etc. 
(Ooslersche Fabels), 1772, 
in 12.«n° Dezelve zijn zeer 
wel geschreven, en strekken 
het talent des schrijvers tot 
eer. Hij heeft een gedeelte 
derzebe uit de Bibliotheek 
van D'IIERBELOX ontleend. — 
5.° Discours etc. [Rede bij 
ayne opneming in de Fran-
sche akademie), illOr in.' 
4,to —, 6.o Memoires etc. 
(Gedenkschriften uit het le
ven van milord B OLiNGBR o-
KE), Parijs, 1796, in 8.v° 
De Engelsche letter-eü staat
kundigen , onder de regering 
van koningin ANNA , worden 
er zeer wel in afgeschilderd, 
en het geheele werk is be* 
Isngwekkend. •*-, 7,0 Ver* 
scheiden artikels in de En
cyclopedie zoo als Genie, 
Praaht en PFetgevers. — 
8.° £osse stukjes in den 

(Franschen) muzen-almanak 
en in dagbladen opgenomen. 
Het laatste, dat ten titel voert 
Zes . Consolations etc, {Be 
Vertroostingen des ouder-
doms) is wei doordacht, en 
vol bevallige beelden, of
schoon SAINT-LAMBERX het 
had geschreven toen hij bijna 
80 jaren oud was. Hij heeft 
ook verhalen in onrijm ge
schreven , zoo als ZIMÉO , 
ABÉNAKI , SARA enz, die eene 
tfeffende gevoeligheid ade»-
men. Het werk echter, dat 
hem de meeste inspanning 
kostte, waarmede 'hij zich 
verscheiden jaren bezig Meld, 
en dat hij in 1788 ten einde 
bragt, is dat hetwelk hij tot 
titel gaf: Principes etc, (Ze-, 
delijke grondbeginselen bij> 
alle natiën, of Algemeene 
Catechismus); het werd eerst 
bij opeenvolgende gedeelten 
uitgegeven van 1798 tot 1801, 
onder den titel van OEuvres 
philosophiques {Wijsgeerï* 
ge werken), 5 dl.»,'in 8.vo; 
dit werk vond weinig bijval» 
en het publiek deed aan Eet-
zelve regt wedervaren. Mep 
vindt in hetzelve eenige goede 
grondbeginselen over de eer 
en de regtschapettheld, maar 
er heerschen in dit werk een 
geest van philosophimus, een 
tegenstrijdig stelsel en gewaag
de uitdrukkingen, die het 
prijzenswaardige in hetsseire 
doen vergeten, en de aan
dacht des lezers vermoeJje»* 
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GAIUARD zwaait dezen schrij
ver grooten lof toe, en in 
de daad, hij zou, en door 
zijne talenten en door zijne 
zeden, een beminnenswaar-
dig letterkundige zijn geweest, 
indien hij zijne denkbeelden, 
door de filozofie van den dag, 
•waarvan hij een ijverige voor
stander was, niet had doen 
verbasteren. De ff^ijsgeerige 
•werken van SAINT-LAMBERT, 
•werden door den Jur i , in 
1806 benoemd, om de tien
jarige prijzen toetekennen, 
den grooten prijs voor de 
zedékunde waardig gekeurd, 
en die keuze bragt niet wei
nig toe, om over deze prijs-
uitdeeJing, waarvan de keizer 
reeds had afgezien, een belag-
chelijk licht te verspreiden. 

* SAIHT-LAÜRENT (de lui
tenant-generaal vrijheer DE), 
den 29 Junij 1763, te Duin
kerken geboren, behoorde tot 
eene familie, die in de ma
rine gewigtige diensten had 
bewezen. Na achtereenvol
gend te zijn benoemd, tot 
directeur van het centraal-
depot van artillerie ,- tot lui-
tenant»kolonel, brigade-ge
neraal, werd hij in 1807 tot 
den rang van divisie-generaal 
verheten. In Spanje werd 
hij met _ gewigtige diensten 
Delast, in de treurige maar 
onsterfelijke veldtogten, die 
den val des keizerrijks reeds 
aanduidden. Toen hij als chef 

over het park artillerie van-
het leger van Italië het be
vel voerde, behield hij voor 
Frankrijk een materieel ter 
waarde van verscheiden mi]» 
lioenen, dat zonder zijne be
kwaamheid en zijnen moed 
verloren zou zijn geweest. 
Gedurende den roemrijken 
veldtogt, die de Franschen 
naar Berlijn voerde, deed 
hij bij herhaling aanzienlijke 
uitleeningen aan Pruissische 
officiers, en gebruikte op die 
wijze, zijn geheele iractement 
en zijne gespaarde penningen-
om de ellende der overwon
nenen te verzachten. De vrij
heer DE SAINI-LAUKENT» l"i" 
tenant-generaat der- artille
rie, groot-officier der konink
lijke orde van het legioen van 
eer, commandeur der orde 
van de ijzeren kroon, en met 
Verschillende vreemde orden 
versierd, is den 1 September 
1832, in zijn huis van Saint' 
Mande overleden. 

SAINT-MARC (KAREE 'HOM.' 
Ï.E FEBVRE DE), te Parijs in 
1698 geboren, trad de loop
baan der. wapens in ; maar 
in 1718 ontving hij de kruin
schering, en legde zich toe, 
op de kerkelijke geschiedenis 
der laatste eeuw, en trad voor 
het eerst op als letterkundige 
door het Vervolg op de iVe-
crologie van Port-Rav^, 
1735 (Zie DESMARES —ÏOÜS-

SAINT — ) ; hij werklever» 
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volgens aan de Geschiedenis 
-vari PjriLLON, bisschop van 
Jlelh, ee,n werk dat duidelijk 
genoeg zijne verbindtenissen 
'met de janseniste partij ver-
•Taadt. Na het geestelijke ge
waad afgelegd, en verschei
den ontwerpen , waarop hij 
zijne fortuin grondde, te heb
ben zien mislukken, hield hij 
zich bezig met de uitgave van 
Terscheiden werken, die hij 
met vele nuttelóoze stukken 
en aanmerkingen overladen 
heeft. De 17.e en I8. e dee» 
len van het Pour et contre 
{foor en tegen) en een ge
deelte van het 19.e zijn van 
hem, en hebben noch de 
verscheidenheid, nóch de be
valligheden, der deelen door 
den abbé PRÉ>ÓT in het licht 
gegeven. Hij heeft ook gele
verd Fie etc, (Leven van 
PBILIPPÜS HMCQVET) en 
Abrègè etc. [Beknopte tijd
rekenkunde der geschiedenis 
van Italië), waarvan het ï.e 

dl. in 1761, in 8.v<>, in het 
licht verscheen, en dat hij 
tot het 6.« deel heeft voortge
zet, dat in 1770, na den dood 
des schrijvers,;in 1769, te 
Parijs voorgevallen , is uit
gegeven, Deze geschiedenis 
is vermoeijend om te lezen, 
ïoo wegens de zonderlinge 
spelling, als wegens de me
nigte tabellen die het bevat, 
en eindelijk uit hoofde van 
de gezochte pogingen, welke 
de schrijver in het werk stelt, 

om de gebeurtenissen ten voor-? 
deele der kleine kerk te doen 
keeren. Men heeft ook van 
hem eenige Fransche dicht-
stukken. 

SAINT-MARC (Abbé DE), — 
Zie GÜENIN. 

SAINT-MARD. — Zie RED
MOND DE SAINT«MARD. (TOÜS-
SAINT). 

* SAINT-MARTIN (JOZEF), 
een 'bekwaam regisgeleerde, 
in 1710 te Bordeaux gebo
ren, alwaar hij met roem de 
betrekking van advokaat ver
vulde , hij was zeer ervaren 
in het Romeinsche regt, en 
bekleedde den leerstoel des-
zelven gedurende verscheiden 
jaren. Hij schreef eene uit
muntende Verhandeling over 
de regtsgeleerdheid , ten ge-
bruike van de studenten der 
universiteit, welke hij in het 
licht gaf onder den titel van 
Scholastico -forenses Jus-' 
tiniani instilutiones, Bor
deaux , 1771, in 4.t<> Hij 
is de uitgever geweest van 
het werk van LAPETRÈRE, 
1749, waarin hij verscheiden 
zijner verhandelingen heeft ge
plaatst, die de verdiensten van 
dit boek aanmerkelijk ver
meerderen. Hij gaf ook nog 
andere stukken over belang
rijke onderwerpen in het licÉn, 
en overleed in zijne getooor» 
teplaats in 1780. 
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* SAINT-MARTIIS (LODKWIJK 
CEAUDIÜS DE), bijgenaamd de 
onbekende wijsgeer, te Am~ 
boise, den 18 Januarij 1743 
geboren, behoorde tot eene-
in de wapens beroemde fa
milie, maakte goede studiën, 
en was verscheiden oude en 
levende talen meester. Hij 
had vroegtijdig het werk van 
den protestantschen godge
leerde ABBADIK , Over de 
kunst om eic/i %elven ie 
Rennen, gelezen, en het is 
daarin dat hij de grondbegin
selen van wijsbegeerte, zede-
kunde en godsdienst putte, 
waaraan hij zich gedurende 
zijn geheele leren vasthield. 
Door zijne ouders tot de ma
gistratuur bestemd, beoefende 
hg de regtsgeleerdheid , maar 
later de loopbaan der wapens 
verkiezende, die hem meer 
tijd overliet, om zich met zijne 
wijsgeerige overwegingen be
zig te houden , trad hij in 
den onderdom van 22 jaren, 
ais luitenant in het regiment 
van FOJX, Hij werd alstoen 
door formulieren, plegtighe-
den en gebruiken in de sekte, 
naar MABXINEZ-PASQÜAMS, die 
er hoofd van was, Marti
nisten genaamd , ingewijd. 
Hg nam de leerstellingen dier 
sekte niet geheel en al aan, 
maar het was daardoor dat 
hij tot het spiritualismus ge
raakte, Daar de militaire stand 
-geenszins met zijne neigingen 
«strookte, verliet hij dcntirl-

ven na verloop van zes ja
ren, SAiNT-MAniifT, met eene 
zachte inborst begaafd, be
minde de studie en de afge-
irokkenheid, waarin hij zich 
in zijne bovennatuurkimdige 
bespiegelingen verdiepte, Na 
door Zwitserland, J)uit$ck* 
land r Engeland en Italië 
gereisd te hebben, kwam hij 
te Zyon terug, alwaar hij 
gedurende drie jaren bijna 
onbekend in afzondering Ter-
bleef, slechts een klein ge
tal vrienden bezoekende en 
ontvangende. Hij leidde het
zelfde vergeten en vreedzame 
leven te Parijs, werwaaris 
hij zich. na dit tijdstip had 
begeven; ongevoelig te mid
den van de gebeurtenissen 
der omwenteling, kon hij er 
de gevolgen van vermijden. 
Hij laakte noch prees met 
buitensporigheid, en zijne 

ziel in 2ich zelve opgeslo
ten , voedde zich enkel met 
wijsgeerige denkbeelden, ter
wijl hij de gruwelijke toonee-
len, die rondom hem plaajs 

hadden, slechts als onvermij
delijke of verdiende onheilen 
beschouwde. Hij week niet 
uit tijdens de omwenteling» 
in welke hij de verschrikte" 
lijke oogmerken der foor* 
zienigheid herkende, even 
gelijk hij later in BoNAPARï8 

een groot tijdelijk werktuig 
zag. Als adellijke in 1794 Uit 
Pary's verdreven, werd nfl 
kort daarna, in de doorh# 
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gekozene schuilplaats in hech
tenis genomen, als deelheb
ber aan de gewaande zamen-
z wering der Moeder Gods, 
ÜATffAPaNA TSÈOS, De 9 
Thermidor gaf hem aan de 
vrijheid terug, en tegen het 
einde van hetzelfde jaar 
(1794), werd hij door het 
distrikt Amboise, als een der 
kweekelingen van de Nor
maal-school benoemd. Hij 
gaf achtereenvolgend te Pa~ 
rijs een aantal werken in 
het licht, die met aanteeke-
niogen verrijkt en gedeelte
lijk overgezet zijn, voorna
melijk in de talen van het 
Noorden van Europa, SAINT-
MARTIN overleed ten gevolge 
van eenen aanval van be
roerte, te dunay, een dorp 
bij Parijs, den 13 October 
1803 , ten huize van zijnen 
Triend, den senateur LENOIR 
IA ROCHB, Van zijne geschrif
ten willen wij de volgende 
aanhalen : 1.? Des Erreurs 
etc. (Over de dwalingen en 
de waarheid, of de mensc/ien 
tot het algemeen grondbe
ginsel der wetenschappen 
teruggeroepen), door eenen 
onbekenden wijsgeer, JËdim-
burg {lyon) , 1775 , in 8,vo 
Dit werk maakte in den tijd 
veel geruchts; ofschoon het, 
en welligt wijl het onver
staanbaar is. Wat is de wc 
tenschap ? Volgens hem is zij 
de natuurlijke openbaring,. 
en wat is in wezenlijkheid 

deze openbaring? Dit heeft 
SAINT-MARTIN niet kunnen 
begrijpen , of hij heeft het 
slecht verklaard. » Zijn stel
sel , zegt de heer TOÜLET, 
heeft ten doel om alles door 
den mensch te verklaren. De 
mensch is volgens SAWT-MAR-
TIN de,sleutel van elk raad
sel , en het beeld van elke 
waarheid: terwijl hij vervol
gens de beruchte godspraak 
van Delphos, nosce te ip* 
sum, letterlijk opneemt, be
weert hij, dat om zich niet 
te bedriegen betrekkelijk het 
bestaan en de harmonie der 
wezens, die het heelal uit-> 
maken, het voor den mensch 
genoeg is , zich zelven wel 
te kennen, wijl het mensche-
lijke ligchaam eene noodza
kelijke betrekking met alles 
heeft wat zigtbaar is, en wijl 
zijn geest het zinnebeeld van 
al het onzigtbare is; dat de 
mensch moet beoefenen , en 
zijne natuurlijke vermogens, 
die van de zamenstelling zijns 
ligchaams afhangen, en zijne 
geestvermogens, waarop de 
zintuigen of de uitwendige 
voorwerpen dikwerf invloed 
uitoefenen , en zijne zedelijke 
vermogens of zijn geweten , 
dat in hem eenen vrijen wil 
vooronderstelt; het is in deze 
studie dat hij de waarheid 
moet zoeken, en hij zal in 
zich zelven al de noodzake
lijke middelen vinden om er 
toe te gerakea, Ziedaar wat 
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SAINT-MARTIN de natuurlijke 
openbaring, noemt. Bij voor
beeld ,. de geringste oplet
tendheid is voldoende, zegt 
hij, om ons te leeren, dat wij 
geen enkel denkbeeld mede-
deelen of zelfs vormen, of 
het is voorafgegaan van een 
tafereel of een beeld door ons 
•verstand voortgebragt. Het 
is op deze wijze dat wij het 
plan tot een gebouw of tot 
eenigerlei werk vormen. Ons 
scheppend vernuft is veel om
vattend , werkzaam, onuit
putbaar ; maar indien wij het 
van nabij beschouwen , zien 
wij dat het bijkomend, tij
delijk , afhankelijk is, dat is 
te zeggen, dat het zijnen' 
oorsprong aan een scheppend 
vermogen te danken heeft, 
aan een vermogen, dat ver
heven , onafhankelijk en al
gemeen, en waarvan het onze 
slechts een flaauw afbeeldsel 
is. De mensch is dus-een 
zinnebeeld, [type) dat zijn 
toorbeeld [prototype) moet 
hebben; hij is een afdruk
sel, eene munt, die eene 
matrijs of vorm -vooronder
stelt , en , daar de Schepper 
niet dan in %ijn eigen we~ 
%en kon putten, zoo heeft 
Hij zich in zijne werken moe
ten afschilderen , en ia ons 
zijn beeld en zijne gelijkenis, 
den hoofdzakelijken grondslag 
aller wezenlijkheid , moeten 
schetsen. Ondanks de betrek
king en strekking, welke vnj 

riaar dit algemeen middel* 
punt behouden, hebben wij 
er echter, krachtens onzen 
vrijen wil toe kunnen nade
ren of er ons van verwijde
ren. De wet der natuur leidt 
ons gestadig tot onzen eersten 
oorsprong terug, en streeft 
om het afdruksel van het j 
oorspronkelijke beeld in ons j 
te bewaren ; maar onze wil j 
kan weigeren , aan deze wet ; 
te gehoorzamen ; en wanneer 
alzoo de natuurlijke keten ver
broken is, gelijkt ons afbeeld- \ 
sel niet meer naar zijn oor- i 
spronkelijk beeld , het hangt 
er niet meer van af, en het 
ziet zich geplaatst onderden r 
invloed der ligchamelijkewe- j 
zens, die enkel moeten die
nen , om onze scheppend0 j 
vermogens te oefenen, en \ 
door welke wij natuurlijk j 
moeten opklimmen tot de j 
bron van alle heil en van 
alle genot. Deze ongeregelde 
toestand , eenmaal door onze 
schuld aangenomen, kan e*fn 

als de andere werktuigelpe 
vermogens, door de voort
planting overgebragt worden: 
op deze wijze erven wij de | 
gebreken en ondeugden onzer i 
ouders. Maar.de deugd, de : 
studie en goede wil zuljen ! 
altijd deze bedorven neigiU" 
gen kunnen verminderen ot 
uitroeijen en deze verval- , 
schingen van het beeld der 
Godheid in ons verbeteren 5 
wij kunnen in één woord 

http://Maar.de
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ons doen herboren worden, 
en: alzoo medewerken aan de 
herstellende inzigten van den 
Godmensch,'" Ondanks deze 
ontleding, die wij in haar 
geheel hebben aangevoerd, 
ziet men nog niet geheel 
duidelijk, welke de leer van 
SAINT-MARTIN was. » Ik heb 
mij veroorloofd , zeide hij , 
in dit geschrift voorbehou-
dingen te nemen, en mij in 
hetzelve dikwijls met eenen 
sluijer te omhullen, ondoor
dringbaar voor de minst ge
wone oogen , te meer daar 
ik in hetzelve soms over eene 
geheel andere zaak spreek, 
dan die welke ik schijn ie 
behandelen." Met eene der
gelijke verklaring kan men 
duisteren onverstaanbaar zijn, 
zoo veel als men wil. Des
niettegenstaande vindt men 
te midden van een aantal 
valsche stellingen, er eenige 
die geheel waarheid zijn, zoo 
als bijv. deze: Bet is goed 
de oogen gestadig op" de 
wetenschap te vestigen, om 
ziek niet in den waan te 
brengen , dat men iet wet e; 
op de geregtigheid, om zich 
niet onberispelijk te achten; 
op alle deugden, om niet 
ie denken , dat men dezelve 
bezit. Het werk van SAINT-
MARTIN heeft vele voorstan
ders in Engeland gevonden, 
e« men heeft te Londen in 
1784, een vervolg op het-

XXII, DEEL. 

zelve in het Engelsch., in 2 
•dl.n in 8.vo gedrukt.; maar 
de Fransche schrijver heeft 
er geenerlei deel aan gehad, 
en het wijkt van de grond
beginselen zijns stelsels af. —-
2.° Eclair etc, (Blik op de 
menschelijke zamenleving), 
1797, in 8.vo Hij zoekt in 
hetzelve de grondslagen van 
het maatschappelijk verdrag 
in de Godsregeririg; en inde 
openbaringen tusschen God 
en den mensch, <— 3.° Le 
Livre etc. (het Roode Boek; 
Ecce Homo), Parijs, 1796, 
in 12.mo; _ 4.0 pffomme 
etc. (De begeerlijke mensch), 
Xyon, 1790 in 8.v°, nieuwe 
uitgave, Metz, 1802, in 
12.mo; __ 5,o Ze Cimilière 
etc. (het Kerkhof van Am" 
boi§e). ~-6.o Ze Crocodile 
etc. {De Krokodilof de Oor
log van goed en kwaad, 
onder de regering van LO' 
DEJTIJK XP gevoerd) too-
verheldendicht, in 102 zan
gen , Parijs , 1 7 9 9 , in 8.vo 
Dit is het onverstaanbaarste 
werk wat de duistere ver
beeldingskracht des schrijvers 
heeft voortgebragt en dat zijn 
dichttalent geenszins tot eer 
verstrekt. Men ziet er in op
treden een Jof (het geloof), 
een Seder (de begeerlijkheid), 
en een Ourdeck {het spel), 
die de slentel van het geheele 
dichtstuk zijn; zonder dat 
zulks het noch minder ve'-



162 S A I. 

velend noch meer verstaan
baar maakt. — 7.° Tableau, 
etc. {Natuurlijk tafereel der 
betrekkingen, die lusseken 
God, den mensch, en het 
heelal beslaan), 2 deelen , 
Edimburg, {Lyon, 1782), 
even als het boek farDwa
lingen , in het Hoogduitsch 
vertaald, — 8.° Ze Nouvel 
homme {De Nieuwe Menseh), 
1796 , 8.TO _ 8.o deVEs-
jprit etc. ( Over den geest der 
dingen, offfijsgeerigeblik 
op de natuur der weaens), 
Parijs, 1800, 2 dl.ain8.vo 
— 11,° Lettre etc. {.Brief 
aan eenen vriend, of Staat
kundige , Wijsgeerige en 
Godsdienstige beschouwin
gen • over de staatsomwente
ling) , Parijs, 1795 , in 8jo 
— 10.o Béflexions etc, {Be
denkingen van eenen waar
nemer over de door het In
stituut voorgestelde prijs
vraag : Welke zijn de meest-
gesehikte instellingen om de 
zeden des volks te leiden en 
te bevestigen), 1798, in 8.vo, 
12.0 Discours etc., {Verhan
deling in antwoord aan den 
burger GARAT, over het be
staan van eenen zedelij ken 
%in), 1801. — 13.o jtssai 
etc. {Proeve over deze door 
het Instituut voorgestelde 
prijsvraag; den invloed be
palen der teekens op het vor
men van denkbeelden), 1799 
in 8.vo SAINT-MARTIN heeft 
uit het Hoogduitsch van BÖHM 

vertaald de Drie beginselen 
van het Goddelijk wezen, 
1802, 2 dl.», in 8.v°; en 
de Ontluikende dageraad of 
de Wortel der wijsbegeerte 
enz. 1800 in 8.v° Hij bezat, 
zegt men, eene zachte en wel
dadige inborst; zijne kundig
heden waren zeer verscheiden; 
hij was een vriend der kun
sten en vooral der toonkunst. 
Zijne geliefkoosde schrijvers 
waren BÜRLAMAQUI en RABB-
LAÏS; 'hij las den eerste te 
zijner oefening, en het is uit 
hem, aeide hij, dat hij den 
smaak voor de overweging 
putte; den tweede las hij 
voor zijne uitspanning. In* 
tusschen is het uitgemaakt dat 
deze beide schrijvers voldoen
de zijn, om zich geest en hart 
te bederven. De Nagelaten 
werken van 

SAINT-MARIIS 
zijn in 1807, te Tours, » 
2 dl.n, in 8.vo in het liobt 
gegeven. 

• : SAINT-MABIIS (JOANNES 
DIDIER DE), een missionaris» 
te Parijs, in 1743, gebo* 
ren , onhelsde den gcestehj-
ken staat, ert werd directeur 
van het seminarie van den H« 
LODEWIJK. In 1772 tot doc
tor i n d e godgeleerheid ge
vorderd, vertrok hij i" } e . 
zelfde jaar naar de m^te.1" 
Sina, en zoodra hij te J^** 
cao was aangekomen , werd 
hij door zijne oversten in de 

provincie Sse-Tchouan ge* 
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bruikt, alwaar hij de land
taal zoo wel leerde, dat hij 
er in ion predikeij en ver
talingen in het licht geven. 
In 1784 werd de abbé SAINT-
MARTIN tot coadjutor van den 
apost'olischen vicaris der pro
vincie benoemd, en tot bis
schop van Caradre, in par-
tibus], gezalfd. Na in het vol
gende jaar in de vervolgin
gen te hebben gedeeld, welke 
verscheiden missionarissen on
dergingen, en die hem nood» 
zaakten zich eenigen tijd naar 
Manilla te begeven, kwam 
hij in 1789 in de provincie 
Sse-Tchouan terug, van welk 
gewest hij drie jaren later tot 
apostolisch-vikaris werd be
noemd. Het is in die moei-
jelijke betrekking, dat deze 
geleerde en deugdzame zen
deling, in 1801, zijn leven 
heeft geëindigd. Hij heeft 
meer dan dertig godsdienstige 
.werken in het Sineesch ge
schreven of vertaald , onder 
anderen de Navolging van 
J. C en de Catechismus • 
van Montpellier. Men vindt 
achttien brieven van hem , 
in de drie eerste deelen der 
Nouvelles lettres édifiantes, 
en de abbé LABOÜDERIE heeft 
er 23 andere onder dezen 
titel in het licht gegeven: 
Lettres etc, (Brieven van 
den heer de SJINT-MJRTIN 
bisschop van Caradre, aan 
zÜne ouders, en aan zijnen 

broeder, benediktijner reli
gieus enz.), met eene Le
vensschets en aanteekenin-
gen, Parijs, 1822, in 8.vo 

* SAINT-MARTIN (LODEWIJK 
PETRUS) , eerst geestelijke, 
daarna overheidspersoon, den 
10 Januarij 1753, te Parijs 
geboren, werd in 1781, gees
telijk raadsheer bij de regt-
bank het Chdtelet en droeg, 
vijfjaren later voor de Fran* 
sche akademie de Lofrede van 
den fl. LODEVIJK voor. Door 
den stroom, der Fransche om
wenteling medegesleept, ver
gat hij zijne eeden, trad in den. 
echt met eene van haren man 
gescheidene vrouw, welke laat
ste hij op zijne beurt, bij echt
scheiding mede verliet. Hij 
legde zich vervolgens toe op 
de beoefening der wetten, 
en werd achtereenvolgend 
regter bij het hof van Cas
satie, lid der herzienings-
regtbank te Trier, voor de 
vier departementen van den 
linker»J?«;re-oever, regter bij 
het hof van appèl, en ein
delijk raadsheer bij het boo-
ger geregtshof te Luik, Toen 
men Rome en Italië van 
derzelver kostbare gedenk
stukken van kunst wilde be-
rooven, was SAINT-MARTW 
een der leden van de com
missie , die dezelve moesten 
inzamelen. Bij de restau
ratie werd hij door den ko-

2 • 
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ning der Nederlanden in zij
nen post van raadsheer bij 
he thof van appèl te Luik 
gehandhaafd, en hij overleed 
in die stad , den 13 Januarij 
1819. Hij had verzocht om 
begraven te worden in den 
tuin der vrijmetselaars-loge 
dier stad ; waarvan hij lid 
was. Intusschen verkochten 
zijne ambtgenooten voor hem 
de kerkelijke begravenis; 
daar zij deze echter niet kon» 
den erlangen, gaven zij aan 
den overledene buitengewone 
eerbewijzen , met alle pleg-
tigheden bij de vrijmetselaars 
in gebruik. Bij deze gele
genheid gaf men eene bro
chure in het licht getiteld: 
Honneurs elo, (Lykplegtig-
heden bewezen in de loge 
der Volmaakte eendragt, 
aait de nagedachtenis van 
den eerwaardigen broeder 
de SAINT MARTIN) , luik, 
1818 , in 8èvo SAINT-MARTIN 
heeft nagelaten: lUJlexions 
etc, (Bedenkingen in beant
woording van die" 'van den 
abbé tf JE SP JGN je, betref
fende SüaER en de gestich
ten Van Si. Louis, metaan-
teekeningen) •, 1786 in 8.vo 

* SAINÏ-MARTIN (JOANNES 
ANTONIÜS) , een kenner der 
Oostersche talen , Ie Parijs 
den 17 Januarij 1791 geboi 
ren» legde zich, dadelijk na 
l e t verlaten van het colleaie , 
op de beoefening der Öos' 

tersche talen toe> en naden 
leergang voor het Arabisch 
van den heer SILVESTRE DE 
SAOST te hebben bijgewoond 
bevlijtigde hij zich bijzonder 
op de armenische en geor-
gische talen", die hërri mindef 
mededingers aanboden. Toen 
in 1814 de kellische akadeöïiei 
van Parijs zich reorganiseer- . 
de , én den naam van ko
ninklijke maatschappij van 
oudheidkundigen aannam, j 
werd SAINT-MARTIN tot se- I 
cretaris derzelve benoemd» | 
doch na verloop van eenige , 
maanden, naai hij zijn on1* | 
slag. De moed-, dien hij 'n | 
1815 aan den dag legde, J 
door het weigeren der on* ; 
derteekening van de addiii-
onneele acte , zou hem,zPn" i 
der de terugkomst der iBoOR* j 
BONS, genoodzaakt hebben; \ 
Frankrijk te verlaten. Hij f 
had de beweegreden zjjnef 

ontkennende stem doen drüi" 
ken,. Eenige fragmenten over 

de geschiedenis en dé arme
nische aardrijkskunde, welke 
hij in 1818 vertaalde en aan : 
den heer SILVESTRE DE SACÏ J 
opdroeg, openden voor heoi» j 
in September 1820, de deu- : 
ren der akademie van op- , 
schriften en schoone letteren, f 
en in Januarij 1824, we" 
hij tot tweeden bewaarder 
der bibliotheek van MoNsiBöJ ( 

S
(het Arsenaal) benoemd ; oojf 
verkreeg hij in 1825, *>!) 
de koninklijke boekdrukke^ 
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het opzigt over de Oosler-
• sche typographie , en de sie
raden van het legioen van 
eer. Bij de stichting van de 
aziatische maatschappij, in 
1822 was SAINÏ-MARTIN- lid 
van den raad, en werd met 
de redactie van het door 
haar uittegeven maandwerk 
heiast. Na de omwenteling 
van 1830, verloor hij zijnen 
post bij de bibliotheek van 
het Arsenaal, en eene jaar
wedde , welke hij genoot, 
en zag zich verstooten van 
den leerstoel der geschiedenis 
in het collegie van Frankrijk, 
openstaande door den dood 
van zijnen vriend ABEL JRE-
MDSAX (zie dat artikel), en 
voor welken post, hij door 
het collegie zelf, en door 
het instituut was voorgedra
gen. Deze geleerde oriëntalist 
w als slagtoffer der cholera-
morbus, den 10 Julij 1832 
overleden. SAINI-MARUN was 
zeer dienstvaardig: toen na 
de eerste jaren der restau
ratie de heeren DAÜNOÜ , 
AlfDRiEüx en THOROX op het 
ï»unt waren, zich van hunne 
leerstoelen beroofd te zien, 
bepleitte hij hunne zaak bij 
het ministerie van onderwijs 
?°o wel, dat enkel de heer 
J-HUROI het voorwerp van 
een kortstondig ontslag werd. 
Un«er de talrijke schriften 
van SAINT-MARÏIN voeren 
mJ aan: l.o Mémoires etc. 

h 3 

(Geschied" en aardry hskitn' 
dige verhandelingen over 
Armenië), 1818 — 1819, 
2 dl.1» gr. in 8.vo Dit is het 
belangrijkste werk van den 
schrijver. Het eerste deel 
bevat de beschrijving van 
Armenië, volgens de Griek-
schè , Latijnsche en Ooster-
sche schrijvers, een kort be
grip van deszelfs geschiedenis, 
en tijdrekenkundige tafels. 
Het tweede bevat de verta
ling tegen over den tekst van 
de Geschiedenis der Orpeli-
anen, van de aan MOZES DE 
KROREN toegeschrevenè Aard
rijkskunde , van die van VAR-
IAN en., en aardrijkskundige, 
tabellen. SILVESXRE DE SACT 
heeft- er in het Journal des 
Savans een zeer gunstig: ver
slag van gegeven, — 2.° Nou- ' 
velles etc, (JVieuwe naspo~ 
ringen over hel tijdstip van 
den dood van ALEXJNDMR 
en over de tijdrekening der 
PTOLEMÈUSSEN) , konink
lijke boekdrukkerij , 1820, 
in 8.vo ~~ 3.o Notice etc. 
(Verslag over den dieren* 
riem van DEN DE RAS), in 
de akademie van opschriften 
voorgelezen, 1822, in 8.v« 
In dit werk treft men vele 
wijsheid en eene bondige cri~ 
tiek aan; de schrijver we-
derlegt de gissingen van DP-
puis. — 4.o Notice etc, [Ver
slag over het leven en de 
werken van Tuocnnff&dH-
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NECY), — dien hg bij de 
akademie van opschriften ver
ving, — 1822, in 8»vo — 
5.° Histoire etc. (Geschie
denis van Palmt/re), waarin 
gehandeld wordt, over alles 
Wat de Oostersche schrijvers 
ons over deze beroemde stad 
hebben medegedeeld, 1823, 
in 8.v° met eene kaart. — 
6,° Choix etc. (JTewse van, 

fabels van FERTAN) , in 
het Armenisch en in het 
Transch, 1825, gr. in 8J° 
— 7.° Rèlaiion etc. (Fer-
slag eene?' reize, op het 
einde der vijftiende eeuw, 
onder de regering van KA-
REL FIII, door MARTTR , 
bisschop van Arzendjan in 
Europa en door den Atlan~ 
tischen oceaan gedaan), uit 
het Armenisch vertaald, met 
den oorspronkelijken tekst, 
1827, in 8.TO Behalve een 
aantal artikels in verschillende 
wetenschappelijke verzame* 

< liogen opgenomen, heeft 
SAIHT - MARTIN voor de Bi" 
ographie universelle van 
MICHAÜD verscheiden artikels 
geleverd, onder welke men on^ 
derscheidt die van HORMISDAS, 
JEZDEDJERD , MAzonDr , Mi-
XHRIDATES. De Moniteur be -
vat van hem ook eenige let
terkundige artikelen. Op het 
graf van zijnen kweekeling 
en vriend, sprak SILVÉSIRK 
DE SACÏ de lofrede van SAINT-
MARTIN uit, 

* SAINT-MARTIN (LEANDER 
DE) — Zie JONES (JOANNES.) 

* SAINX-MADRICE. —« Zie 
MoNTBARREr. 

4 SAINT -MERT. — Zie 
HOREAV DE SAINT MÉUT. 

* 'SAINT-MORIS (STEPHAITDS 
BOÜRGEVIN YIALARX, graaf 
van), veld-maarschalk, te 
Parijs in 1772 geboren, was 
de zoon van eenen raadsheer 
bij het parlement, volgde 
zijnen vader in de uitwijking, 
nam dienst in het leger van 
CONDÉ , reisde , na de ont
binding van hetzelve door 
Zweden en Engeland, en 

•hield zich met natuurkundige 
wetenschappen bezig. In 1803 
te Parijs teruggekeerd, werd 
hij, wegens zijnen gemeenza-
men omgang met de heeren 
DEPOMGNAC,betrokken inde 
zaak van GEORGE CADOODAI, 
en in la Force opgesloten; 
hij werd echter weder m 
vrijheid gesteld. Den 31 Maart 

1814, droeg hij uit al ziJn 

vermogen bij tot de restau
ratie, en verkreeg dienst in 
het militaire huis des konings. 
Hij volgde LODEWIJK Xy 1 1 

te Gend, met een detache
ment der lijfwacht, waarover 
hij het bevel voerde. Bijzij"6 

terugkomst had hij met eenen 
kolonel van het oude leger, 
die een gedeelte zijner g«e" 
deren, had gekocht, onder-
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scheidene geschillen, die op 
een tweegevecht uitliepen, 
waarin DE SAINÏ-MORYS , den 
21 Juli) 1817 bezweek. Zijne 
weduwe heeft in deze zaak 
eene Raadplegende Memorie 
in het licht gegeven, die 
veel geruchtsheeft gemaakt,, 
zonder echter aanleiding tot 
geregtelijke vervolgingen te 
geven. De graaf DB SAINT-
MORÏS heeft in het licht ge
geven : l.o Voyage etc. 
(Schilderachtige reis door 
Scandinavië), Londen, 1802, 
in 4. t0 — 2.o Tableau etc, 
(Letterkundig tafereel van 
Frankrijk in de 18.e eeuw), 
1809, in 8.vo, een zeer 
middelmatig gewrocht, waar
in hij zich als een overdreven 
voorstander van de filozofie 
der eeuw verklaart. — 3.° 
Description etc. (Beschry-
ving van een Jtomeinsch ge* 
denkstuk te Parijs, straat 
F'ivienne gevonden), 1806, 
en eenige andere stukken op
genomen in het 2.e dl. der 
Mémoires de ̂ académie cel' 
tique. — 4.o Rèfiexiom\ etc. 
(Bedenkingen van eenen on
derdaan van LODEWUK 
XVIII,' openbaar ambte
naar tn het departement 
der Oise) 1814, in8.vo;—. 
5.o Apercu etc. (Over&igt 
der staatkunde van Europa 
e» des inwendigen beheers 
v«n Frankrijk), 1815 in-
$«Vo, waarin hij eene groote 

L 

bewondering voor de Engel-
sche constitutie aan den dag 
legt. — 6.o Proposition etc. 
(Voorstelling van eenenen* 
kelen maatregel, om de 
schuld van den staat te ont
heffen en de belastingen in 
J8J7 te verminderen), 1816,: 
in 8.vo • — 7.o Mémoire etc. 
(Verhandeling over de mid
delen , om de braaklanden 
en onbebouwde kusten, door 
dezelve te beplanten, nuttig 
te maken), 1810. Hij heeft 
ook eenige artikels aan de 
Biographie universelle ge
leverd. 

* SAINT-NON (JOANNES 
CtAüDIüS RiCHARD,abbé de), 
een ijverig beminnaar der 
schoone kansten, te Parijs 
in 1727 geboren, was de 
zoon van eenen algemeen
ontvanger der geldmiddelen. 
Hij omhelsdeden geestelijken 
staat, beoefende de regten , 
en werd geestelijk raadsheer 
bij het parlement dier stad. 
Na , tijdens de zaak van de 
bulle Unigenitus , in de on
genade van dit opper-geregls-
hof te hebben gedeeld , werd 
de abbé DE SAINT-NON^ naar 
Poitiers verbannen. Hij ver
strooide de langwijligheid zij
ner afzondering, door het 
beoefenen der toon-, teeken-, 
schilder- en graveerkunst. 
Door zijn ontslag van den-
post van raadsheer, vrij ge-
4 •' 
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worden zijnde, reisde hij 
door Engeland, vervolgens 
door Italië-, en meer bijzon
der door de staten van Na
pels en Sicilië, alwaar hij 
verscheiden maanden vertoef
de, welke aangewend werden 
om met BOBERT en FHAGO-
NARD, de gedenkteekenen en 
schoon-zigten van dat koning
rijk te bezoeken. De abbé 
DE SAWT-NON gaf de vrucht 
zijner waarnemingen in het 
licht in een werk, getiteld: 
F~oyage etc. {Schilderach
tige reis door Napels en 
Sicilië), Parijs, 1781 — 86, 
5 dl.»» in fol. met een aan
tal platen. Dit werk , dat 
veel bijval vond, bevorderde 
den schrijver tot lid der aka-
demie van schilder- en beeld-
jhouwkunde. 

* SAINT-OÜRS (N,), een 
beroemde schilder, te Geneve 
in 1752 geboren, ontving 
in zijne kunst de eerstelessen 
van zijnen vader, een uit
muntend teekenmeester. In 
den ouderdom van 16 jaren 
kwam hij te Parijs , en had 
TIEN tot meester. In 1772 
behaalde hij de eerste me
daille bij de akademie , en 
in 1780, den grooten schil-
derkundigen prijs voor de 
schilderij van den Sabijnschen 
vrouwen-roof, een onder
werp door DAVID en andere 
bekwame meesters behandeld. 
Hy begaf zich naar Rome 

|j om zich verder te ontwik* 
kelen, beoefende de mees* 
terslukken, welke men in 
menigte in deze wereldstad 
aantreft, en bragt onder
scheidene stukken ten uit
voer , die alle aan zijne ta
lenten tot eer verstrekten; 
het "belangrijkste is: Set 
tvorstelgevecht in de Olym
pische spelen, eenerijkeza-
menstelling, welke de goed
keuring van alle kenners weg
droeg. Na zich langen tijd 
in Rome te hebben opge
houden , kwam hij in Frank-
rijk terug, vestigde zich in 
1792 in zijne geboorteplaats, 
en vervaardigde nieuwe stuk
ken. Het geschiedkundige ta-
fereel, 'waarin hij de geheele 
vruchtbaarheid zijner ver
beeldingskracht i de geheele 
kracht en uitdrukking ™n 

zijn penseel ten toon spreidt, 
is dat, hetwelk eene Aard
beving voorstelt, en dat men 
in den rang der schoonste 
schilderstukken van de nieu
were school heeft geplaatst. 
Deze kunstenaar overleed i" 
1805 , in zijne geboorteplaats, 

* SAINT-PARD (PETRUS B-
COtAAS VAN BtOTAQÜE , ^üN 

bekend onder den ontleenden 
naam van), een Jesuit dep 
9 Februarij 1734, te Givet' 
Saint-Hilaire, in het dio
cees van luik, geboren, be
gaf zich reeds in den ou
derdom van 10 jaren in het 
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collegie dier orde, en toen 
hij op het portaal van de kerk 
der Jesuiten een opschrift 
zag, hetwelk te kennen gaf 
dat die maatschappij bestemd 
was, om aan het zielenheil 
te arbeiden, nam hij het be
sluit , om zich aan dezelve 
toetewijden. Hij kwam te Pa
rijs om er zijn noviciaat te 
volbrengen , en werd volgens 
het gebruik in verscheiden 
collegiën als hoogleeraar ge
zonden ; hij bevond zich te 
Fannes tijdens de besluiten 
van het parlement legen de 
sociëteit, en kwam onver
wijld te Parys terug', alwaar 
hij om zijne bediening te kun
nen uitoefenen, den naam van 
SAINT-PARD aannam, welken 
hij sedert dien tijd steeds be
houden heeft. De heer DE 
BEAUMONT plaatste hem in de 
parochie van Saint-Germain-
en - Laye, en. hij ontsnapte 
aldaar aan de proscriptie-
en verbannings-besluiten, In 
1775 werd hij benoemd tot 
directeur van de religieu
zen der visitatie, in de Si. 
Antonius - straat. Gedurende 
de omwenteling verliet hij 
Frankrijk niet, en hield 
zich verborgen in onderschei
dene schuilplaatsen ; xloch 
steeds gereed zijnde, zijne be
dieningen waartenemen , het
welk hem ond.er het Direc
torium gedurende zes maan
den in de gevangenissen van 

Fersailles, en kort daarna 
gedurende denzelfden tijd te 
Parijs deed opsluiten. Tij
dens het concordaat (1801), 
benoemde de heer DE BELLOÏ 
aartsbisschop van Parijs, hem 
tot honorair kanonik ; hij be
paalde zich tot de parochie 
van den H. JACOBÜS , alwaar 
hij zijnen ijver in den biecht
stoel en op den kansel aan 
den dag legde. Hij is den 1 
December 1824 overleden, 
en heeft nagelaten: • J.o Ze 
Livre etc. (Hel Boek der 
tiitverkorenen enz.), Parys 
1771, in 12.Hio; __ 2.o/?e 
la Connaissance etc, (Over 
de kennis en de liefde tot 
J, C om te dienen tot ver-
vervolg op het Boek der uit
verkorenen). — 3,° Retraite 
etc. (Tiendaagscheafzonde
ring ten gebruike dergees' 
telyken en religieuzen, vol
gens de ff. Schrift en de 
kerkvaders), 1773 in ï2.»ao. 
— 4.° l'Ameelc- (de Christe
lijke ziel, volgens de grond
regels des Evangelies ge~ 
vormd enz.), 1774, in 12.m°; 
— 5.° La Vie etc. (Het leven 
en de leer van J. C. enz.), 
naar het Latijn van pr. AVAN-
CINOS, Parijs, 1775, 2 dl.» 
in 12.»0 , en meer andere 
stichtelijke werken. 

SAINI-PAVIN (DIONTSIÜS 
SANGUIN DE) , een J'ranschö 
dichter, te Parys, in het 

, 5 
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begin der 17.e eeuw gebo
ren , was de zoon van eenen 
president der onderzoeksge-
regtskamer, eenen man van 
verdienste, die ook hoofdman 
der kooplieden was. Hij om
helsde den geestelijken staat» 
en werd tot de abdij van 
Livry benoemd, die voor 
hem eene wellustige afzonde
ring was, waar hij deed wat 
hij wilde, en zeidë wat hij 
dacht. Hij dreef de vrijheid 
des geesles zoo ver dat de
zelve de eerbiedwaardigste 
voorwerpen bereikte, hetwelk^ 
BOILEAÜ bewoog zijne bekee
ring onder de onmogelijkhe
den te plaatsen. Men zegt, 
niettemin* dat hij zich op het 
gedruisch eener verschrikke
lijke stem, welke hij bij der, 
dood van den dichter THEO-
PHILÜS, zijnen meester, had 
gemeend te hooren, bekeerd 
had. Sommigen echter be
weren dat hij tot aan zijnen 
dood, den 8 April 1670, 
in eenen hoogen ouderdom 
voorgevallen, in zijne boos« 
heid volhardde. Er bestaan 
van SAINT-PAVIN verscheiden 
dichtstukken, met die van 
CHABLEVAI, gezamenlijk uit
gegeven , 1759, in 12.w° De
zelve zijn zamengesteld uit 
Klink- en Puntdichten, Brie
ven , Rondeelen, meestal 
vruchten der ligtzinnigheid en 
ongebondenheid. Hij was de 
bloedverwant van C*,AODIÜS 
SANGÜIN. (Zie SANGUIN). 

SAINT-PHILIPPE (de maik« 
graaf van). — Zie BACCAIAR» 

Ï-SANNA. 

SAIXI-PIEUEE (EUSTACHWS 
DE) J een der aanzienlijkste 
burgers van Calais, in 1371 
overleden, onderscheidde zich 
door zijne edele zelfopoffering, 
toen die stad in 1347, door 
EDDARD I I I , koning van En
geland , belegerd werd. Deze 
vorst, door den langen te
genstand der belegerden ver
bitterd, wilde geen verdrag 
met hen aangaan, indien men 
hem niet zes der voornaam
ste tegenstanders uitleverde, 
om er naar goedvinden mede 
te kunnen handelen. EÜSTA-
CHIDS bood zich aan om een 
der zes slagtoffers te zijn. 
Naar zijn voorbeeld bevon
den er zich dadelijk ande
ren , die het .getal aanvul
den, en die .met den strop 
om den hals, en naakt tot 
op het hemd, aan EDÜAB» 
de sleutels gingen brengen. 
Deze vorst wilde hen vol
strekt doen sterven , hij had 
reeds den beul tot de slraï-
oefening ontboden , en al de 
tranen en gebeden zijner echt-
genoote waren noodig, <"" 
hen aan zijne woede te ont
trekken. Dn BEUOT heeft 
aan dit onderwerp zijn treur
spel ontleend, getiteld: #et 

beleg van Calais. »-0nze 
geschiedschrijvers, zegt Vot-
TAIBE, wijden uit over og 
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grootheid van ziel, der zes 
inwoners (van Calais), die 
hun leven veil hadden. Maar 
eigenlijk moesten zij wel voor
onderstellen , dat indien EDD-
ARD I I I , wilde, dat zij met 
den strop om den hals kwa
men zulks niet was om dien 
toe te trekken. Hij behandel
de hen zeer menschelijk, en 
schonk aan elk hunner zes 
gouden kroonen, rozenobels 
genaamd." EÜSTACHIDS DE 
SAMT-PIERRE werd de ver
trouweling van EDÜARD , die 
de vaderlandsliefde en den 
moed in hem hoogschatte. 
Ziedaar hetgene wat men in 
de Kronijk van FROISSJRD 
leest: levensbeschrijvers on
zer dagen, beschouwen deze 
geschiedenis als eene fabel 
en beweren dat deze EÜSTA
CHIDS , voor het minst slechts 
een bloohartig man was, die 
zich met zijnen geheelen ia-
vloed tegen eene laatste ver
dediging der stad verzette: 
men kan, zeggen zij, zich niet 
onthouden van te gelooven, 
dat hij geheime verstandhou
dingen rpet EPÜABD, den ko
ning van Engeland, had, die 
hem met weldaden en eer
bewijzen overlaadde ; zooda
nig dat hij hem zelfs tot be
vorderaar zijner belangen, bij 
de aan Frankrijk getrouw 
geblevene inwoners van Ca-
leis aanstelde. HDMB en LÈ-
VJÊQDE hadden reeds twijfe
lingen geopperd omtrent de 
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trouw van EÜSTACHIDS. [De 
president HÉNADJW, heeft be
trekkelijk deze aangelegen
heid , een stilzwijgen in acht 
genomen, dat door den heer 
WALKENAER, in de laatste 
uitgaven van dien geschied
schrijver verklaard is. Men 
zie te dien einde de Mé
moires de Vacadémie des In» 
scriptions et belles lettres, 
37.e dl. Wat hier ook van 
wezen moge, het bestuur 
heeft in 1819, aan de stad 
Calais, het standbeeld van 
EÜSTACHIDS DE SAINT-PIERRE, 
door CORTOT vervaardigd, 
toegezonden.] 

SAINT-PIERRE (KAREL IRE-
NEDS CASTEL DE) , op het kas-

• teel van Saint-Pierre-JEgli-
se, inNormandij'è, in 1658 
geboren, omhelsde den gees
telijken staat. Zijne bescher
mers verschaften hem in 1702, 
den post van eersten aalmoe
zenier van MADAME , en de 
H. Drievuldigheids-abdij van 
Tiron. Reeds in 1695 had 
hij eene plaats in de Fran-
scheakademie verkregen. De 

• kardinaal DE POXIGNAC nam 
hem met zich naar dö vre
desonderhandelingen van U' 
trechl. Na den dood van Lo-
DEWIJK XIV, werd hij van de 
Fransche akademie uitgeslo
ten , wijl hij in zijne Poly* 
synodie, de regeringswjjze 
van den regent geprezen , en 
die van LODEWJJTK XIV ge-
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laakt had , en om nog eenige 
andere meer bestraffenswaar-
dige redenen. J3eze uitslui
ting was eenparig, slechts 
de onverschillige FONTENELLE 
•weigerde er zijne stem aan 
te geven; maar de hertog 
van Orléans wilde niet dat 
de plaats bezet werd, en zij 
bleef open tot aan zijnen 
dood in 1743 voorgevallen, 
BOTER, oud-bisschop van Mi-
repoix, belette dat men in 
de akamie de lofrede van 
eenen man uitsprak, wiens 
gedachtenis niet veilig was 
voor het verwijt van ongods
dienstigheid. De abbé DE 
SAINT-PIERRE schitterde niet 
in het onderhoud ; doch daar 
hij zelf dit gevoelde , haastte 
hij zich ook niet om te spre
ken. Zijne voornaamste wer
ken zijn: 1.° Projet etc. 
(Ontwerp van eeuwigdurend 
den vrede tusscken de Eu-
ropesche Mogendheden), U-
treoht, 1713, 3dl.ainl2.m° 
een ontwerp, waarvan de 
beruchte burger van Genève, 
een uittreksel heeft vervaar
digd. Om aan zijne denk
beelden kracht bij te zetten, 
beweert de abbé DE SAINT-
PIERRE , dat de Earopesche 
landdag, welken hij ter be
slechting der geschillen wilde 
daarstellen, door den dau
phin,hertog van Bourgondië, 
goedgekeurd en geregeld was, 
en dat men het ontwerp van 
denzelven in de papieren van 

dien prins gevonden had; 
maar deze list vond bij geen 
kiesch mensch ingang, wijl 
dezelve strekte om een' wij
zen en oordeelkundigeri prins, 
voor eenen grilzieken en'op
gewonden geest te doen door
gaan. Terwijl de kardinaal 
DE FIEDRY op zijne voorstel
lingen antwoordde, zeidehij 
hem onder anderen^ » Gij 
hebt, mijnheer, als prelimi
nair artikel vergeten , te be* 
ginnen met eene schaar mis
sionarissen uittezenden, ten
einde het hart en den geest 
der vorsten voor te bereiden," 
— 2.o Mémoires etc. {Per» 
handelingen om de polieie 
der openbare wegen te ver
beteren) ; — 3,° Mémoires 
etc, (Verhandelingen over 
de polieie tegen het twee» 
gevecht); — 4,0 Memoires 
etc. {Verhandelingen over 
de invoering der evenredige 
belastingen), in 4 . t 0 , e e n 

werk dat Frankrijk van de 
willekeurige hoofdgelden be
vrijdde. — 5.o Mémoireetc. 
{Verhandeling over de. be
delende armen), 1724, i° 
8.vo; _ 6.o Projet etc. [Ont
werp ter hervorming vatl 

de Spelling der talen 'van 
Europa), waarin vele z°n"' 
derlinge denkbeelden voor
komen. Hij stelt er eene wijze 
van spelling in voor, die hij 
zelf volgde, en die het lezen 
zijner werken onverdragelijk 
maakt, — 7.° Réjlexions etc. 
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{i^ritische bedenkingen op de 
werkzaamheden der ïïran-
sche akademie). — 8.° een 
aantal andere schriften, onder 
welke eene verhandeling over 
de Aanstaande vernietiging 
Van hetMahometismus, waar
in verscheiden trekken tegen 
dezevalsche godsdienst voor
komen , welke de schrijver 
tegen de ware schijnt te wil
len terugkaatsen; en de Staat' 
kundige jaarboeken van Zo* 
DEWirnXIF, 2 dl. in \1.™° 
en in 8.vo, 1757, in welke 
de schrijver op de beleedi-
gendste wijze, de nagedach
tenis schendt van dien groo-
ten vorst, ongetwijfeld al te 
godsdienstig en al te ijverig 
tegen allerlei dwalingen,, dan 
dat hij de goedkeuring der 
ijskoude filozófie zou, weg« 
dragen. De abbé DE SAINT-
PiERRE deed zijne werken op 
zijne kosten drukken, ten 
einde dezelve te geven, aan 
degene , welke in staat wa
ren, om aan het welgeluk-
ken zijner ontwerpen mede te 
werken. In alles speelde hij 
den zonderlinge. Zijne schrijf
wijze was even zoo buiten
gewoon als zijne denkwijze. 
» Men zou zeggen, zegt een 
schrijver, dat nadat zijne staat
kundige stelsels zijn uitgeiluit, 
zijne woede, op de spelling 
ist gevallen." Men heeft een 
uittreksel der versphillende 
geschriften van den abbé DE 
ST. PIERRE onder dezen titel 

in het licht gegeven: M» 
ves etc. (Droomerijen van 
een weldenkend man), in 
12.*n° [Al zijne tijdgenooten 
hebben zijne weldadigheid 
geroemd. Ofschoon hij in 
den beginne slechts een inko
men van 1800 franken had , 
stond hij er bij contract 300 
van af, aan den wiskunste
naar VARJGNON, zijnen vriend 
. . . . . » Rijk, met eene 
geringe fortuin (zegt een le
vensbeschrijver) , gebruikte 
hi j , wijl hij geene behoeften 
had, bijna al zijne inkom
sten , tot de ondersteuning 
van ongelukkigen , en om aan 
weezen waarlijk nuttige hand
werken te doen leeren». . , . 
Hij kende geenen anderen 
hartstogt dan dien van het 
algemeene welzijn"], 

* SAINT-PIERRE (JACOBÜS 
HENDRIK BERNARDIN DE), ge
woonlijk BERNARDIW DE SAÏNT-
PIERRE genaamd, een be
roemde Fransche schrijver, 
in 1737 te Havre geboren; 
sproot uit eene aanzienlijke 
familie , die , naar men zegt 
van EUSTACHIUS DE SAINT-
PIERRE afstamde. Hij had zijne 
eerste studiën te Caen be
gonnen, toen een oom , ka" 
pitein van een koopvaardij
schep, hem, in den ouder
dom van twaalf jaren , mede 
naar Martinique nam. Daar 
zijne zwakke gezondheid te
gen den invloed van het kli« 
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maat niet bestand was, kwam 
hij in Frankrijk terug, en 
hervatte zijne studiën in het 
Jesuilen-collegie van Caen. 
Hij maakte er zulke snelle 
vorderingen , legde zulk eenen 
goeden aanleg en zoo veel 
vlijt aan den dag, dat* de 
paters Jesuiten , die de kunst 
verstaan om lieden van ver
diensten te onderscheiden, 
al hunne pogingen in het werk 
stelden , om hem aan hunne 
orde te verbinden. Hun kwee-
keling zou gaarne aan hun
nen aandrang hebben toege
geven , maar zijn vader ver
zette er zich tegen: en, 
terwijlhij hem van het collegie 
afnam, deed hij hem bij de 
administratie der bruggen en 
wegen plaatsen. In den ou
derdom van 20 jaren afge
dankt , nam hij , onder den 
heer DE SAINT GERMAIN dienst 
als ingenienr, en begaf zich 
naar het door de Turken 
bedreigde Malta. Weldra 
kwam hij echter vol luste
loosheid, terug, en begaf 
zich in den ouderdom van 
22 jaren naar JRuslamZ. Hij 
werd aan CATHARINA II voor
gesteld , die hem op eene 
aeer innemende wijze ont
ving, hem eene gratificatie 
schonk , en hem tot luitenant 
bij de genie benoemde. BEU-

NARDW DE SAINT - PlERRE 
doorgrondde de bedoelingen 
van het Pelersburger kabinet, 
ten opzïgte van Polen ; hij 

' zond zelfs naar Frankrijk 
aan de bureaux van buiten-
landsche zaken , eene Me
morie betrekkelijk die ont
werpen , waarin hij de op 
handen zijnde verdeeling van 
Polen aankondigde. Intus-
schen werd, zoo als hij zelf 
in zijne Etudes zegt, dit 
werk niet op prijs gesteld. 
De dienst in Rusland moede, 
vraagde en verkreeg hij îjn 
ontslag, Door Polen trek« 
kende, ontmoette hij den 
vrijheer DE BRETEÜIL, mi

nister van Frankrijk ie Pe
tersburg. Deze heer spoorde 
hem aan, zegt men, orn 
zijne tplenten aan de zaak 
van Polen toetewijden; een 
denkbeeld dat; BERNARDI» 
DE SAINT-PIERRE dadelijk tot 
het zijne maakte ; om bet? 
zelve ten uitvoer te brengen, ^ 
begaf hij zich, in 1765, 
naar de legerplaats van den 
prins VAN RADZIWIU ; m a a r 

hij werd door de Bussen ge
vangen genomen. Deze ken
den de geheime berigleo, 
welke hij .had gehad , terwijl 
hij bij het leger der Czar'tt 
diende, en zij waren niet 
onbekend met zijne betrek
kingen met de ministers yan 
Frankrijk en Oostenrijk', 
zij konden hem als eenen 
overlooper behandelen. Htf 
wist zich uit dezen hagche-
lijken toestand te redden, 
begaf zich naar Pruissen, 
en bood den grooten FRE" 
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DBKIK zijne diensten aan; 
maar de gestrengheid der 
Pruisische tucht verontwaar
digde hem. Hij kwam in 
Frankrijk terug, en de vrij* 
heer DE BRETEDII. Terwierf 
voor hem den post van ka
pitein-ingenieur op Jle-de-
France. Het is onder dat 
gelukkig klimaat dat hij zijn 
bekoorlijk werk van PAUL 
et FIRGINIE ontwierp. Blaar 
in geen gewest stond zijne 
inborst hem toe, om rust 
te vinden. Deze kolonie 
scheen geschikt om eene 
militaire standplaats, en een 
steunpunt te worden , om den 
Indischen handel te bescher
men. Hij verklaarde zich te
gen dit gevoelen, beklaagde 
het lot der slaven , kwetste 
bijzondere belangen , en ver
grootte alzoo het getal zijner 
vijanden. In Frankrijk te
ruggekeerd , stelde men hem 
niet eens schadeloos, voor 
de door hem geledene ver
liezen , bij de stranding op 
het eiland Bourbon. Hij gaf 
in 1773 het Ferhaal zijnet-
reis naar' Ile- de - France 
in het Jicht. Dit was zijn 
proefstuk in de letterkun
dige loopbaan: men ont
dekte er de kiem eener be
gaafdheid in , die zich wel
dra zoude ontwikkelen. Hij 
had zijnen naam voor dat 
werk dat uit 2 dl.» in 8.vo 
m e t platen bestond , niet ge
plaatst. Omtrent dezen tijd 

werd hij door D'AIEMBERT , 
bij mevrouw DE 1'ESPINASSE 
ingeleid , wier huis de ver
zamelplaats derschoone gees
ten en der filozofen van den 

'dag was; maar zijne moedige 
onverschrokkenheid, om de 
ongodsdienstige stellingen, 
welke men aldaar huldigde, 
te bestrijden, haalde hem 
weldra de bijtende aanmer
kingen en spotreden, van 
dit gezelschap op den hals, 
waaronder hij pas verschenen 
was; hij verbond zich aan 
RoDSSEAir, en leefde in de 
afzondering. Geheel aan zijne 
letterkundige bezigheden toe« 
gewijd , schreef hij de Etu
des, eto. (Studiën der Na
tuur) >, die in 1784 in het 
licht verschenen, vijf uitga
ven hadden, en hem van 
regeringswege eene jaarwedde 
van lOOOfrankenverschaften. 
Hij behield er voor zich slechts 
600 van, stond er 300 aan 
zijne zuster en 100 aan eene 
oude dienstmeid af, en ging; 
voort een leerzaam en afge
zonderd leven te leiden. In 
1792 benoemde LODEWIJK 
XVI hem tot opziener van 
den plantentuin , terwijl hij 
hem zeide: » Ik heb uwe 
werken gelezen, zij zijn van 
een regtschapen man, en ik 
geef in u , aan den heer DR 
BOFFOif eenen waardigen op
volger." In 1789, tijdens de 
algemeene staten , deelde hij 
in het begin de grondbegin* 
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selen der nieuwigheid-predi-
kers, dewijl hij zich voor
stelde , dat het slechts om 
de verbetering eeniger mis
bruiken te' doen was. Hij 
openbaarde zijne gevoelens in 
een werk getiteld: Fceux 
etc, (Verlangen van eenen 
kluizenaar), waarin hij zich 
echter de vriend der orde 
en der wetten toont. — Tij
dens de vlugt van LODEWIJK 
XVI, deed hij , onder den
zelfden titel zijne gevoelens 
op nieuw kennen, en ver
klaarde zich den voorstander 
der monarchie. Men had 
hem tot president van het 
distrikt van Patijs benoemd , 
waar hij woonde; maar hij 
wees deze betrekking van de 
hand, en wilde nooit eenigen 
openbaren post bekleeden, 
Van zijne betrekking bij den 
plantentain en van zijne jaar» 
wedden beroofd, leefde hij 
van de opbrengst zijner wer
ken , tot dat hij tot hoog
leeraar der zedekunde bij de 
normaal»school werd be
noemd. Bij de oprigting van 
het Instituut werd hij ander 
de leden van dat genootschap 
begrepen. Zijn toestand werd 
gelukkiger. Hij bewoonde het 
schoone buitengoed Mragny 
bij Pontoise. Onder het kei
zerlijk bestuur, viel hem het 
eere-kruis en eenejaarwedde 
van 2000 francs ten deel; 
JOZEF BONAPARTE schonk hem 
op zjjne cassetteeene andere 

jaarwedde van 8000 franc?; 
In 1806 gaf hij bij inteeke-
ning eene pracht-uitgavevan 
PAVL et FiRGiNïè in het 
licht. Men weet dat dit werk, 
hetwelk zijnen letterkundigen 
roem bevestigde , een episode 
zijner Studiën der natuur 
i s , waarin men ook vindt 
Arcadi'è, Verlangen van 
eenen kluizenaar, de Indi
sche hut ei\p. BERNARWN DK 
SAINT PIRRRE trad tweemalen 
in den echt, voor het eerst 
in den ouderdom van vier-
en-vijftig jaren , met mejof-
vrouw DIDOT, die hem met 
twee jonge kinderen a's we
duwnaar naliet; voor de 
tweede maal, in den ouder
dom van vier-en-zesti{ï jaren 
met mejufvrouw DE JPstW* 
PORC. Zijne gezondheid was 
vrij zwak , en dikwijls was 
hij aan zenuw-toevallen on
derhevig , die met eene le
vendige verbeeldingskracht 
gepaard, dikwerf zijn ver
driet vermeerderden. Zonder 
daarom juist het uitwerksel 
zijner verbeeldingskracht l e 

zijn. De laatste jaren zijn3 

levens waren echter gelukkig, 
en hij overleed .in zijnlaod-
huis JSragny, den 21 Jan"* 
arij 1814. Zijne werken heb
ben een aantal uitgaven ge* 
had. De heer 
trad met zijne weduwe >n 

den echt, en gaf in 1816» 
eene schoone uitgaf aet 
Harmonies etc, (Overeen-
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slemmingen der natuur) in 
het licht. Dezelfde uitgever 
heeft ook eene uitgave gele
verd van de OEuvres com-
plètes etc, (Volledige tver-
ken van BERNARDIN DE 
SAJNT-PJERRE), in 12 dl.n 

in 8.v°, en 19 dl.n in 18.m 0 

Parijs, 1818—1820 beide 
uitgaven verrijkt 'met aan» 
teekeningen en het Zeven 
des schrijvers. Van deze uit
gave bestaat/een zeer schoone 
Brusselsche nadruk, 1820, 
in 8 zware dl.n j n 8.vo aan het 
hoofd waarvan men eene op-
dragt vindt, door de weduwe 
van BERNARDIN, aan den toen
malig regerenden koning der 
Franschen ,' LODEWJJK XVIII 
gedaan. Zie hier de lijst zij
ner werken: 1»° Foyage 
etc, (Reis naar Ile de*Fran~ 
ce), met onuitgegeven fFaar-
nemingen betrekkelijk Hol' 
land, Pruissen, Polen en 
Rusland. —- 2.° Etudes etc. 
(Studiën der natuur), 1784, 
die, behalve de boven reeds 
aangevoerde werken, een on-
uitgegeven fragment over Ar-
cadië en een ander over den 
roman der Amazone bevatten. 

— 3.o JÉloge etc. (Zo/rede 
van mijnen vriend, Reine 
van CODRÜS en de Pool-
sc/ie boer) r evenzeer onuit
gegeven. — 4.° Harmonies 
e 'c . (Overeenstemmingen der 
Matuur), — Zie boven ; — 
5.° Foeux etc, (Fer langen 

177 

van een' kluizenaar). 17«q 
m e t e e n ^ ^ o p j ; ^ 
- 6.o Essat etc. (Pr0eve 
over J. J. ROOSSEAU) • ? e 
volgd^door eene Fergehjklng 
van den Geneefschen filozoof 
met FOLTAIRE. — 7.o DiL 
cours etc.(Ferhandeling over 
de opvoeding der vrouwen). 
onuitgegeven. — 8.o Biai0. 
gues etc. (FFijsgeerige ma. 
menspraken), bevattende den 
JJood van SOCRATES, EMP. 
SAez, den Steen van ARRA-

HAM, onuitgegeven. 9 o 
Mélanges (Mengelingen), 
waarin men vindt j Zedekun-
dige Fragmenten, Theorie 
des geheelals, Ferhandeling 
over het getij, Ferhandeling 
over de noodzakelijkheid, om 
bij den koninklijken tuin eene 
diergaarde te voegen, ver
schillende losse stukken. Men 
beeft den stijl van BERNARDIN 
BE bAiNT-PiERRE met dien van 
•IEAS JACQCES BOÜSSEAU ver
geleken; maar hij heeft meer 
overeenkomst met FiNitoN, 
door dat teedere en hartelijke 
kenmerk, hetwelk men in al 
zijne geschriften, waarneemt, 
die de sierlijkheid en de har
monie van die des aartsbis-
schops van Kamerijk ver
eenigen. Men kan zich niet 
onthouden den schrijver van 
de Studiën der natuur op 
dezelfde wijze te beminnen, 
als men zich aan den schrijver 
van den Telemachus verbindt. 
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F SAiST-Poi.. — Zie CHA-
Ï IUON (GAÜCHEÏI H. v .) , 
FRANCISCÜS VAN BOURBON , , 
LUSEMBODRG (LoDEWJJK D É ) , 
en LODEWIJK XI. 

zich als zijn beschuldiger op« 
wierp, te hebben ontwel-
digd. SAINT - PREDII. vterd 
«aar de citadel van Jmièns 
vervoerd , alwaar" door het 
hof benoemde commissaris* 
sen, zijn proces opmaakten, 
en hem veroordeelden om 
onthoofd te worden. Dit von
nis werd te 4miens den 9 
November 1641, ten uitvoer | 
gebragt: hij was in het 40.e j 
jaar van zijnen ouderdom. 

* SAINT-PKIEST (FRASCIS-
CtS' EsiMANOBi. GOIGNARDI \ 
graaf van), minister van LODE" 
WIJK XVI, pair vaö Frank-
ry/c onder LODEWIJK. XVIII» 
te Grenoble, in 1735 gebo
ren, kwam, nog zeer jong 
zijnde, in het militaite-how 
des konings, en begon zij"e 

Veldtogten in 1760. Hij dien
de in Duitschland onder de 
maarschalken DE BBOMI* .eB 

DESODBISE, in Spanje onder 
den prins DE BEAÜVEAÜ,^ 
werd vervolgens gevolmagt'g 
minister te Lissabon. Inl/ö» 
ging hij tot het gezantschap 
van Konsiantinopel over ' 
alwaar hij 15 jaren verbleef» 
en zich door ,de bekvvajf-
heid zijner onderhandelin
gen onderscheidde. Gedurf' : 
de zijn verblijf in Turkije, 
ontwierp, schreef en zo", 
SAÏNÏ-PRIEST naar Frdnknp 
het plan van eenen krijgsW , 
naar Egypte, dat, zegt men, 
aan het directorium en a»n 

SAlNX-PREDIfc (FRANCISCOS ( 

DE JüSSAC D'EMBlEVttLE, 
heer van), landvoogd van 
Jtrecht of jrras en veld
maarschalk , was een heer vol 
dapperheid. Hij was het, die 
in den slag van Casielnau-
dari, den hertog van MONI-
MÓRENCT gevangen nam. Deze 
daad verwierf hem de be
scherming van den kardinaal 
DE RIGHELIEÜ, en de beloo
ningen van het hof. Hij legde 
zijnen moed aan den dag te 
Corbië, welke stad hij in 
1636 tegen de Spanjaards 
verdedigde, en hij maakte 
in 1640 de inneming van 
Alrecht gemakkelijk. In het 
volgende jaar ontmoette hij 
de Spaansche bezetting, die 
Bapanme bij capitulatie ver
liet, en zich naar Bouai be
gaf. Hij viel haar aan, zon
der haar, zoöals hij beweert, 
te kennen, en plunderde haar 
uit: deze hatelijke handel
wijze deed hem in hechtenis 
nemen. Zoodra toen meester 
van zijnen persoon was, be
schuldigde men hem van kne-
velarijën, en men verweet 
hem een aantal gewelddadig
heden: ónder anderen tan 
eene jonge molenaars-vrouw, 
aan haren echtgenoot, die 
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BONAPARTE van zeer veel nut 
is geweest, Door den graaf 
DE CHOisÈUL*GoüiriER ver
vangen, werd: hij gedurende 
eenigen tijd met het gezant
schap in Holland beiast. 
Daarna kwam hij zitting fle
men in den raad des konings, 
en na de inneming der Ba-
stille, vertrouwde LODEWIJK 
XVI hem het ministerie van 
binnenlandsche zaken toe. De
ze keuze vond in het begin, 
bijval, en men noemde SAINT-
PBIËST de minister-patriot. 
Maar de maatregelen, welke 
hij aanraadde, met oogmerk 
om de pogingen der muite
lingen te doen mislukken, 
Veranderden te zijnen opzigte 
de toenmaals zoo wispeltu
rige publieke opinie, en de
zelve verklaarde zich tegen 
hem. Nadat LAFAYETTE hem 
geschreven had , om de vij
andelijke bedoelingen van het 
gepeupel van Parijs kenbaar 
ie maken , deed hij het re
giment , van Vlaanderen ge
naamd , te Versailles ko
men, én spoorde den koning 
aan', om geweld met geweld 
te keer te gaan. Hij raadde 
ook aan om de koninklijke 
familie naar ïlambouillet te 
zenden. Zijn raad werd niet 
opgevolgd; van toen af zon
der invloed in 'skonings-raad, 
werd hij niet te min beschul
digd, een der hoofden van 
de hof-partij te zijn. Ér wer

den in de constituerende ver
gadering, zelfs, aanvallen te
gen hem gerigt. Hij trot
seerde den storm, tot in 1790, 
in welk jaar. hij zijn ontslag 
nam en Frankrijk verliet. 
Van dit tijdstip af zag men 
hem steeds getrouw aan de 
zaak zijner meesters, beur
telings in Pruissen, 'm Zie
den , in Rusland, in Oos* . 
tenrijk, hulpmiddelen voor 
de BOURBONS verzoeken, en 
aan den voorspoed hunner wa
pens werkzaam zijn. SAINT* 
PRIEST vergezelde LODEWIJK 
XVIII, naar Verona, naar 
Blankenburg' en naar Mit~ 
tau, en hij was hei die 
de staatkundige briefwisse
ling van dien vorst aanhield, 
én het huwelijks contract der 
dochter van JLODEWWK XVI 
met den hertog van ANGOP* 
V&m ontwierp. Hij nam eene 
jaarwedde van Rusland aan, 
en zijne drie zonen zijn ia 
de dienst van dien staat ge
weest. Hij kwam eerst in 
1814 en 1815 met de prin
sen in Frankrijk terug , en ' 
werd tot pair van Frank
rijk verheven. SAINT-PKIESI 
i s , hoog bejaard, op een 
landgoed bij Lyon, in 1821: 
overleden, en liet memöriën 
in handschrift na-, welke men 
zegt zeer belangrijk te zijn. 
Zijne Lofrede, 'va. de kamer 
der pairs door den graaf PÈ 
SÈZE uitgesproken, komt voor 
2 
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in den Monileur van den 14 
Junij 1821. 

SAINT-RAMBERT.—Zie RAM-
BERT (CrABRlël. D E S A I N T * ) . 

SAMJT-RÈAL. — Zie RÉAL 
(GiESAR RlCHARD DE SAINT-). 

SAINT-SIMON (LODEWIJK DE 
ROUVROT, hertog van), te 
Parijs, den 16 Junij 1675 
geboren, stemde af van de 
graven van VERMANDOIS , en 
werd door LODEWIJK XIV, en 
de, koninginne, zijne eehtge-
noote, ten doop gehouden. 
Na de militaire loopbaan te 
zijn ingeslagen, diende hij in 
1692 onder den maarschalk 
DELBXEMBOTJRG, en legde veel 
moed aan den dag bij de be
legering van Namen, en in 
de veldslagen van Fleurus en 
Neerwinden, Hij werd in 
het volgende jaar tot kapitein 
der ruiterij , daarna tot kolo
nel en eindelijk tot overste 
benoemd. Nadat zijn vader 
in 1693 overleden was, erfde 
LODEWIJK DE ROUVROT zijne 
titels van hertog en pair, 
en zijn landvoogdrjschap van 
JBlayp. De hertog DÉ SAINT-
SIMON wijdde zich vervolgens 
aan de diplomatie toe, voor 
welke hij uitstekende talen
ten bezat. De regent stelde 
veel belang in hem, raad
pleegde hem in de neteligste 
aangelegenheden; maar daar 
hij niet dezelfde vastheid van . 

karakter als de hertog DE 
SAINT-SIMON bezat, volgde hij 
ook altijd zijnen raad niet. 
In 1721 benoemde die prins 
hem' tot gezant bij het hof 
van Spa?ije, alwaar hij de 
hand der infante voor den 
toenmaals nog minderjarigen 
LODEWIJK XV ging vragen, 
In Parijs teruggekeerd, ver
bleef hij nog eenige jaren aan 
het hof van PHILIPPÜS ran 
Orléans; maar het ergerlijke 
tooneel, dat hetzelve aan
bood , moede, begaf hij zich ] 
naar zijne landgoederen, waar 
hij zich enkel met de stadie 
en het geluk zijner leenplig- ; 
tigen bezig hield, en in 1755 < 

overleed. In zijne afzonde-
ring schreef hij 'zijne Memo* 
riën , die door geheel Eu
ropa bekend zijn. Zij bleven 
langen tijd in handschrift, 
en in 1788, gaf men eene 
onvolledige verkorte uitgave 
dèrzelve in het licht, in 3 
dJ.a in 8.vo, die in het vol
gende jaar, door eene eejiig' 
zins minder verminkte bijlag0 i 
in 4 dl.n gevolgd Werd. Em- , 
delijk verscheen het echte 
oorspronkelijke opder den ti
tel van OEuvres etc. Vo1"^ 
ledige werken van SAïS*" 
Simoif, hertog en Vair van

m 
Frankrijk, ridder dei' of' , 
den des konings, door den 
abbé SoüLAFlè, den oude, *» . 
het licht gegeven), Straats
burg, 1791, 13 dl.» in8.v°.» 
en bevattende: 1.° Mémot" 
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fes etc, (Slaaf" en krijgs
kundige gedenkschriften der 
regering van LOUEWUK 
XIF), — 2. Mémoires etc. 
(Geheime gedenkschriften des 
regentschaps van PmLlP» 
PüS van Orleans), ~— 3.o 
Histoire etc. (Geschiedenis 
der beroemde mannen der 
regeringen van LODEWIJK 
X1F en LOVEWIJK XF)\ 
tot aan den dood des schrij
vers. — 4.° Mémoires etc. 
(Verhandelingen over het 
openbare regt in Frank" 
ryk). Dit werk is in eeneö 
mannelijken en bondigen, 
maar dikwerf duisteren en on-
naauwkeurigen stijl geschre
ven. Men merkt in hetselve 
die gestrengheid van zeden 
en zedeleer, en eindelijk dien 
grondslag van jansenistnus op, 
welke den schrijver kenmer
ken. De hertog van SAINT-
SlMOüt zag alles in het, zwart
gallige; zijn natuurlijk wan
trouwen , deed hem de men-
schen beschouwen als boos
wichten, arglistig, en gereed 
om alles opteofferen, ten 
einde aan hunne heb- of eer
zucht te voldoen. Het hof 
aan hetwelke hij geleefd had, 
diende enkel om hem in dat 
gevoelen te versterken, en 
hij verbergt zulks niet in den 
geheelen loop van zijn werk. 
Hij brengt niet de minste oia-
l ,S lng in hetzelve, spaart geen 
enkel der personen, wier 

M 

beeld hij schetst, en gaat 
zelfs zoo ver, dat hij den 
deugdzamen FENJÉLON van arg
listigheid beschuldigt. Bui
tengemeen naij vering op het 
pairschap en den adel van 
zijn geslacht, behoudt hij 
dezen naijver zelfs in zijne 
afzondering. Daar bij zeer 
achterdochtig was, ziet hij 
vergiftigingen in natuurlijke 
sterfgevallen, beweeggronden 
van eer- en hebzucht in eer
lijke bedoelingen, en veins-
zerij en valschheid, in dat
gene wal slechts behoedzaam-
en voorzigtigheid was. Zelfs 
MARMONTEL , ofschoon hij 
SAINT-SIMON slechts afgeschre
ven heeft, door hem in beter 
Fransch overlebrengen•','• be
kent dat in zijne Memoriën, 
de haat het zwartste venijn 
uitstort. » Hij schildert hem 
met die partijdigheid , welke 
in zijne oogen alles vergroot, 
en hem alles zooder maat 
doet prijzen of laken, met 
die zoo zwakke ijdelheid, 
met dat soms zoo hartstog» 
telijk karakter, met die ver
giftigde gal, welke hij met 
stroomen op al de voorwer
pen van haat, of zijne trotsche 
wraakzucht uitstort, met dat 
eigenbelang, hetwelk hem 
beheerscht, enz." De uitge
ver der Memoriën, zwaait 
hem geenen grooten lof toe; 
hij stemt toe » dat men af' 
de aanmerkingen van SAISÏ--
3 
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SIMON niet moet aannemen ; 
dat deze hertog met een ijver
zuchtig, ergdenkend, eer
zuchtig karakter geboren was, 
hetwelk steeds tot de critiek 
en zelfs tot de bitterste he
keling overhelde, dat zijne 
geschriften, den stempel van 
den hartstpgt dragen, en dat, 
indien zijne pen de gal uit
stort, het al te vermetele, 
het twijfelachtige, het val-
sche zelfs wat zij voordraagt, 
den lezer beweegt, het ove
rige niet dan met vele be
hoedzaamheid te gelooven." 
Een onpartijdige levensbe
schrijver, drukt zich aldus 
pver deze memoden uit, 
» ïïetgene, wat SAÏNT-SIHON 
van den kweekeJing van FÉ-
MSLON (den hertog van Bour» 
gondië) gezégd heeft, de 
treffende wijze waarop hij 
zijnen dood £n die der dau-
phine verhaalt, is niet min* 
der belangrijk doprjhet ge
voel, dé kracht der schilde
ring, en vooral door eene 
bewondering, eene opgeto
genheid voor de deugd, welke 
men zelfs in de strengste ze» 
demeesters niet aantreft. De 
pprlretlen, welke hjj geschetst 
heeft van CATINAT, YABBAN, 
SAINT-AIGNAN en van al de 
deugdzame mannen van dien 
tijd, zijn niet minder naauw-
keurig en minder gelijkend, 
en getuigen van denzelfden 
§ver, denzelfden eerbied voor 
de zedeleer en de waarheid. 

Maar wanneer het te doen is, 
om de belagchelijkheden van 
YlHifRoj, de knevelarijenvan 
YIM.ARS, de schandelijke on> 
deugden van VENDÓME en Do-
Bois, de ergerlijke uitspat
tingen van den hertog van 
Orlèans en de hertogin van 
Berri te doen kennen, dan 
worden deze memorié'n on-
getwijfeld somberder,; maar ; 
houden daarom niet op naar , 
waarheid te zijn." [Eene 
nieuwe, beter geordende, | 
maar onvplledige uitgave, 1S 

te Parijs, 1818, in 6 dl.» 
in 8.vo, door F. LAÜREKÏ w 
het licht gegeven» He Mé
moires etc. (Volledige en gej 
lopfwaardige gedenkschrif* : 
ten van den hertog de SdVW' , 
fiJMOX over de eëu wimnLO' 
mwUK XI'F en /ietregenl< 
schap), zijn'in 1829,. voor 
de eerste maal, door af 
markies DE SAINT-SIMON I» 
het licht gegeven. In dat 

jaar verschenen er 4 dl." i» 
8.voj het werk bestaat uit 
21 dl.n, waarvan het laat" j 
ste , dat het inhoudsregisW 
bevat, in 1830 is uitgege- { 
ven] , • • : • , . ; | 

* SAINT-SIMON (CJABDJÖS | 
FRANCISCUS TERMANDOIS »* ' 
RoüVRor SAN0RICOORT v%>'0 
bloedverwant van den voorr 

gaande, Bisschop van Jg<*e> \ 
te Para's, in 1727geboren» 
was eerst grootvikaris van af11 

bisschop van Mei», enreis' 
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de vervolgens in Italië om 
de door hem opgedane kun-?: 
digheden verder te ontwik-, 
kelen. Bij zijne terugkomst 
(1759) werd hij tot Bisschop 
van 4gde benoemd. Het is 
aldaar dat hij de volledigste 
verzameling van kerkelijke 
boeken, de beste uitgaven 
van Grieksche schrijvers, en 
eene .talrijke reeks van oud
heidkundige werken , jroor-
namelijk over de volken van 
het Noorden bijeenbragt. Zij
ne geleerdheid verleende hem 
in 1785 toegang tot de aka-
demie van opschriften en 
schoone letteren. In het be
gin der omwenteling kwam 
hij te Parijs, eene schuil-
plaats zoeken, tegen de ver
volgingen , waarvan hij het 
voorwerp was; maar hij kon 
aan de proscriptie» niet on
snappen. In hechtenis ge* 
nomen en gedurende verschei
den maanden gevangen ge
houden, werd hij voor de 
revojutionnaire regtbank ge
voerd , die hem dën 23 Ju-
lij 1794 ten dood veroor
deelde. Zijne bibliotheek, die 
aan zijne familie werd terug
gegeven , werd aangekocht 
door den geneesheer BAR-
THEZ, en déze heeft dezelve 
aan de geneeskundige school 
van Monlpellier gelegateerd. 
Men vindt in het Maga-
sin encyclopédique, jaargang 
1808, 6.e dl. Wi. 877—884, 
• - . •• • . . . . - . . M 

eene tev&nsschets van dezen 
prelaat. 

* SAINT-SIMON (MAXHHM-
AAN HENDRIK, markies DE) , 
een achtbare doch weinig be
kende schrijver, in 1730ge-
geboren , sloeg de loopbaan 
der wapens in, en werd tij» 
dens de Italiaansche oorlo
gen adjudant van den prins 
van CONTI. Later gaf hij zich 
aan zijnen smaak over, ging 
in 1758 een landgoed bij 
Utrecht bewonen , en - over
leed aldaar in 1799. Er be
staan van hem de navolgende 
vverken ; 1.° Des Jacinthes 
etc. (Over de hiacinten, hun
ne ontleding, voortleling en 
aankweking), Amsterdam, 
1768, in 4. t0 de schrijver 
had er tweeduizend verschei
denheden in vereenigd, — 
•— 2.°Histoire etc. (Ge* 
schiedenis van den Alpi-
scAen oorlog, of Veldtogt 
van J744), Amsterdam , 
1769, in fol, en 1770, in 
4,tp; _ 3,p Eistoire etc. 
(Geschiedenis van den oor-
log der Batavieren en Ro
meinen , volgens CAESAR , 
TACITÜS , em.) , 1770 , gr. 
in fol. met pi. — 4.0 Essai 
etc. (Proeve van Uiterlijke 
vertaling van de Proeve 
over den mensch van A. 
Pope), Haarlem , 1 7 7 1 , 
in 8.v° Er komen in d©z« 
vertaling zeer wel overge^ 
4 , 
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bragte stukken voor. — 5.° 
TEMORA , een heldendicht van 
OSSUN, volgens de Engelsche 
uitgave van MACPHERSON ver
taald , Amsterdam, 1774, in 
8,v°; — 6.o Ahsurditès etc. 
(Bespiegelende ongerijmdhe
den) , zonder jaartal. De stijl 
Tan dezen schrij veris onge-
dwongen en soms sierlijk, hij 
heeft verscheiden andere wer
ken in handschrift nagelaten. 

" SAINI-SIMOJS (CLAÜDIDS 
HENDRIK , graaf van), stich
ter der politico- filozofische 
school, de industrieele ge
naamd, te Parijs in 1760, 
uit dezelfde familie als de 
voorgaande geboren, was de 
naaste bloedverwant van den 
hertog DE SAINT-SIMON , en 
toonde zich reeds vroegtij
dig een voorstander der vrij
zinnige denkbeelden, welke 
tot in het hof van LODE-
WIJK XVI waren doorgedron
gen. D'AtEMBERT was zijn 
leermeester. In 1777 in dienst 
getreden, maakte hij twee 
jaren later, eerst onder DE 
BODILLÉ en daarna onder 
WASHINGTON den Amerikaan-
schen oorlog mede , werd in 
1782 met DE GRASSE krijgs
gevangen gemaakt, en ont
ving van de Amerikanen , de 
republikeinsche decoratie van 
Cinoinnatus. In het volgende 
jaar in Frankrijk terugge
keerd, werd hij tot kolonel 
van het dquUanische regi$ 

ment benoemd. In 1789 ver
liet hij den militairen stand, 
en wikkelde zich in aanmer-
kelijke speculatiën, met de 
nationale domeinen. Gedu
rende de omwenteling nam hij 
geenerlei deel aan de staat
kundige gebeurtenissen. Des
niettegenstaande werd er ten 
gevolge van gelijkvormigheid 
van naam, een mandaat van 
gevangenneming tegen hem 
uitgevaardigd, en,- om zijnen 
huiswaard niet in de waag
schaal te stellen, liet hij zich 
zelven gevangen nemen; eerst 
na elf maanden gevangenschap 
verkreeg hij op den 9 Ther-
midor (27 Julij ï794).«fine 
vrijheid weder. In 1807, na 
zijne handelbetrekkingen ver
evend te hebben, kwam SAINÏ' 
SIMON tot het besluit, eene 
nieuwe maatschappelijke leer 
te prediken:- hij ontwikkelde 
in hetzelfde jaar, in zijne 
Inlroduction etc. (Inleiding 
tot de wetenschappelijk 
werken der 19.e eeuw)} * 
dl.» in b.tof de grond-denk-
beelden van zijn stelsel*Daar, 
volgens dezen nieuwen apos
tel , de bestemming des men-
schen op aarde was om door 
den arbeid voorttebrengen, 
zoo verklaart deze theorie» 
die in de toepassing noodza
kelijk in den materielen kring 
van het nuttige is omschre
ven , de nijverheid (industrie) 
als het bepaald doel der men-
schelijke maatschappijl en 
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de industriëlen als de voor-
naamste klasse der maatschap
pij: met andere woorden, 
zijn stelsel is slechts dat der 
quakers, zonder geestelijke 
strekking en zonder uitwen
dige oefeningen. Na de over
blijfselen zijner fortuin tot 
geld te hebben gemaakt, wil
de SAINI-SIMON , zoo als hij 
zeide, zijne opvoeding op 
nieuw beginnen, en bragt 
tien jaren door, om zich 
met de verschillende takken 
van wetenschap bekend te 
maken, terwijl hij op zijne 
verschillende reizen door 
ingeland, Duüschland'en 
Zwitserland, talrijke be
trekkingen met dé beroemdste 
geleerden dier landen aan
knoopte. In 1810 gaf hij 
een' prospectus in het licht 
van eene Nieuwe Encyclo

pédie, een werk, welks zon
derlingheid aan eenige be
oordeelaars heeft doen geloo- , 
ven, dat de schrijver niet 
vrij van krankzinnigheid was: 
"hij beweert onder anderen , 
van KAREL den Groote afte
stammen , dien hij zegt in 
eenen droom gezien te heb
ben. Zijne leer vond weinig 
bijval, en SAINT-SIMON kon 
er zijne spijt niet over ver-
•bergen. Het is ongetwijfeld 
aan eene dergelijke oorzaak, 
«at men het wanhopende 
^sluit moet toeschrijven» 
waartoe hij kwam, om zich 

M 

met een pistool dóór het 
hoofd te schieten, waarbij 
hij echter slechts een oog en 
niet het leven verloor. In 
1817 gaf hij eene verzame
ling in het licht Industrie 
genaamd. SAINT-SIMON ver
klaarde in dezelve den oorlog 
zoo wel aan de monarchie 
als aan de godsdienst: ook 
werd het afgekeurd door 
degene die hunnen naam op 
de inteekenlijst hadden ge
plaatst. Na dikwijls wegens 
zijne uitgaven, waarin eene 
onbegrijpelij ke stou theid door
straalde , het voorwerp van 
vervolgingen te zijn geweest, 
is SAINT-SIMON den 19 Mei 
1825 te Parijs overleden; 
zijn lijk werd niet in de kerk 
aangeboden, en een zijner 
leerlingen bekostigde zijne 
begravenisplegtigheden. Aan 
degene, welke de Saint-Si-
moniste leer, die ondanks de 
versche dagteekening harer 
stichting, reeds vele om
wentelingen heeft ondergaan, 
wenschen te kennen, kun
nen wij de volgende afleve
ringen van den Jmi de la 
religion etc. , als I3 . e dl. 
N.° 336 ; — 63.e dl. blz. 
274; — 65.* dl. bJz. 539 j 
— 66.e dl. blz. 209; — 
68.e dl. blz. 257, enz., aan
bevelen. — De verbetering 
van het lot der lagere klassen 
van de maatschappij schijnt 
het voornaamste voorwerp der 

5 • • ' : 
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zorg van de Saint-Simonisten 
te zijn ; de maatschappelijke 
hiërarchie zou, volgens het-
gene wat zij prediken, op 
de betrekkelijke bekwaamhe
den gegrond worden; de fa-
«liiie-gevoelens, de denk
beelden van eigendom wor
den door hen vernietigd enz. 
SAINT-SIHON heeft in het licht 
gegeven: 1.° Lettres etc, 
(Brieven van $JINT-S/MQN), 
j .808, in verscheiden afle
veringen. — 2.° Introduc-
tion etc, {Inleiding tot de 
wetenschappelijke werken 
der 19,e eeuw) , 1808, 2 
dj.nin 4.t°; — 3.° Met den 
heer AÜGÜSTIN THIERRY , zij» 
nen kweekeling en aangeno» 
men zpon. *— De la, réor* 
ganisation etc. {Over de 
reorganisatie der Murope-
sche maatschappij enz.), 
1814, 2.? uitgave,in 8.Y<>; 
—- 4.° ^JEven zeer met Ap-
GDSTIN THIERRY» —r VIndus
trie etc, {de Nijverheid of 
staat" en redekundige en 
•wijsgeerige verhandelingen 
in het belang van alle men' 
schen, die %ich aan nuttige 
en onafhankelijke werk
zaamheden toewijden) ,1817 
1818, 4 dl.» in8,vo ; — 5.0 
jCe Béfenseur etc, {De Ver
dediger der eigenaars van 
nationale domeinen -enz,), 
1815, in 8.vo, hiervan zijn 
enkel prospectussen ia het 
licht gegeven. — 6.0 pro~ 
fession etc, {Geloofsbehjde-

A I. 

nis der schrijvers van den 
Ferdedigw der eigenaan 
van nationale domeinen, bij 
gelegenheid van den inval 
op het Fransche grondgQf 
bied door Dl. Bon APARTE), 
1815, inS.vo; — 7.0 —Me» 
AuGqsWN THJERRY — Opi* 
nion etc. {Gevoelen over de 
te nemen e maatregelen tegen 
de coalitie van d8J5)% ï*»* 
rijsr 1818, in 8.v° enz. In 
alle deze schriften ziet men 
te midden vaa w.onderspreu-
ken, overdreven gedachten 
waaraan orde en aaneen
schakeling mangelt, eemge 
welgevormde . derkbeeldea 
schitteren. Het schijnt dat 
SAlNX,SiM0N bij eene eerste 
ingeving schreef; m&ar> , n 

dat geval,, was «ij niet ge? 
lukkig, . 

SAÏNT-SORUN (JOANNES DES-
JIAREÏS Dj). ~- ZieÜAREis» 

* SAWT-YiNCENT,(deBurg
graaf JOHN. JERVIS DE) , W" 
gelsche admiraal, l i d v a , n i r 
hooger-huis, geheim-wad»be" 
velhebber der zee-troepen» 
groot-kruis der Bathom 
enz. was de zoon va» den 
admiraliteSUsraad;, Sir JoP1 *̂ 
JERVIS, en werd den 7 JanlJ 
1734 te Medford geboren. 
Reeds in den ouderdom tan 
10 jaren be^af hij zich o»* 
der de marine, volbragt zijne 
eerste wapenfeiten onder lord 
HAWKE, en verliet in l " 4 8 
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de dienst om eenigen tijd 
te Parijs te komen door
brengen. In 1756, toen de 
vijandelijkheden op nieuw be
gonnen, in zijn vaderland te
ruggekeerd , begaf hij zich 
andermaal onder de marine 
werd "in 1760 tot scheeps-
kapiteip benoemd, en in die 
hoedanigheid in de West* 
Jfndiën gebruikt. In den slag 
van Ouessant (27 Julij'1778, 
door de Engelschen verloren, 
voerde hij het bevel over 
den Foudroyant, en nam 
nadrukkelijk -de verdediging 
pp zich van den admiraal 
KEPFEL , die ten gevolge van 
dit gevecht voor eenen krïjgs-
jraad betrokken werd. In 
1782 , maakte hij zich mees
ter van den Pegasus, die 
eene Fransche vloot bege
leidde,, en deze daad verwierf 
hem het Bath-orde-lint. In 
1787 verkreeg hij den rang 
van sGhout-bij-nacht; kort 
daarna werd hij tot lid van 
bet parlement benoemd, en 
schaarde zich aan de zijde 
der oppositie j maar nadat 
de oorlog op nieuw was uit
gebarsten , nam hij weder 
dienst, en dèn 16 Maart 
1794, maakte hij , ondank* 
den hardnekkigsten tegen
stand van den generaal Ro- • 
CHAMBEAU, zich meester van 
Martinique, en van de ove
rige Fransche volkplantingen. 
De vermoeijenissen van dezen 
krjjgstogt, noodzaakten hem> 

tot herstel zijner gezondheid 
naar Engeland terugtekee-
ren. Doch weldra stak hij 
weder ïn zee, en verving den 
admiraal POPHAW, in het 
bevel over de vloot der Mid-
dellttndsche nee, uit 15- lj-
nieschepen en eenige fregat
ten bestaande. Na eenig krui
sen , behaalde hij den 14 
Februarij 1797 eene volko
mene overwinning op den 
admiraal CORDOVA , die 27 
linie-schepen had, waarvaji 
•hij er hem vier ontWeldigde. 
De stad Zonden schonkJiem 
bij deze gelegenheid eenen 
degen ter waarde van 200 
guinies, en de koning ver
leende hem den titel van 
F rijkeer JERFIS DE MED* 
FORD , plaats zijner geboorte 
en; van Graaf van SAINI-YW-
CENT , naar de kaap van dien 
naam, die het tooneel zijner 
zegepraal was geweest, njet 
eenen gouden gedenkpenningj 
en eene jaarwedde van 3,000 
ponden sterlings. Lord SAÏNT-
VIHCENT bombardeerde ver
volgens de haven van Cadix 
in de hoop van de vloot te 
verdelgen; maar dit bom
bardement had geenerlei ge? 
volg; door de schoone ver
dediging van den admiraal 
MASSAKBDO. Hij was he t , 
die in 1798 , den generaal 
JfespN, met een groot ge
deelte zijner strijdkrachten 
detacheerde, om te 4houhir 
de Fransche vloot te pan 
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verdelgen, welke den generaal 
BONAPARTE naar Egypte had 
overgebragt. Hij ging voort 
in 1799 en 1800, het bevel 
te voeren of in de Mid-
dellandsckè %ee of op den 
Oceaan: intusschen gaf hij , 
onder voorwendsel van eenen 
slechten staat van gezond
heid , bij herhaling het bevel 
aan andere admiralen over, 
In 1801 werd hij tot eer
sten lord der admiraliteit be
noemd; na dat er op de vloot, 
die ter hoogte van Cadix ge
ankerd lag, opstand was ont
staan , beteugelde hij denzel-
ven door zijne onverschrok
kenheid» terwijl hij oogenblik-
kelijk de belhamels deed kne
velen, vonnissen en ten dood 
brengen. Toen P m in 1805 
het ministerie weder op zich 
nam, deed hij afstand van 
zijnen admiraalsrang; maar 
in het volgende jaar verving 
hij lord COKMWALUS in het 
bevel over de vloot in het 
Kanaal* Kort daarna werd 
hij van nalatigheid in zijne 
betrekking van eersten lord 
Beschuldigd; maar de be
schuldiging werd verworpen, 
en hij trad uit dezelve te 
voorschijn mèt bewijzen van 
goedkeuring overladen. In 
1810', laakte hij openlijk, 
de tegen Denemarken gerigte 
onderneming door den admi
raal JOHN.MOORE, en hij be
sloot met aantekondigen, dat 
Engeland in eenen toestand 

verkeerde, welke den vrede 
met Frankrijk onvermijdelijk 
maakte. Hij overleed den 15 
Mei 1823, vol roem, hem 
door de schitterende diensten 
verworven , welke hij aan zijn 
vaderland had bewezen. 

SAINÏ-YVES (EAREI.), een 
bekwame oculist, in 1667 
te la Fiette, bij fiocroy 
geboren, kwam in 1686 ia _ 
het gesticht van Saint La.' 
zare te Parijs, en legde^er 
zich toe op de genezing der 
oogziekten. Zijn opgang m 
dat vak , noodzaakte hem 
dat huis te verlaten: hjjbe* 
gaf zich bij zijnen broeder, 
en had weldra eene menigte 
zieken. Zijne Verhandeling 
over de oogziekten, ^' ' 
in 4 . t 0 , Amsterdam, 1736» 
in 8.vo werd zeer op J>"j$ 
gesteld. SAINT-YVES overleed 
in 1736. Zijne verhandeling 
werd aangerand door MAÜ-
CHARD, die inden Mercure 
eenen beoordeelenden Brief 
van dat werk, eneene re r -
dediging zijner critiek deed 
plaatsen. 

SAINTE-AI.BINE, — Zie BE-
MOND DE SAINXE-ALBINE. 

SAINXE-ALDEGONDB. —•,z,e 

MARNIX. 

* SAINTE-AMARANTE (.*»ƒ• 
L. DEMIER DE) , was een der 
talrjjke slagtoffers tan a e 
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Fransche omwenteling. Deze 
dame was te Saintes gebo
ren , en woonde te Crécy, 
Hare verkleefdheid aan de 
zaak des konings had haar 
verdacht gemaakt; en tijdens 
het schrikbewind werd zij 
in hechtenis genomen en met 
hare beide kinderen naar de 
gevangenis gesleurd. Naar 
Parys vervoerd, en in la 
Force opgesloten, bood zich 
een booswicht, ARNAUD ge
naamd , bij haar aan, en 
mevrouw DE SAINTE-AMA-
RANTHE veinsde hem niet te 
kennen. Hij wreekte zich 
op eene zeer wreede wijze 
over die minachting, en liet 
haar met hare beide kinderen 
op de lijst der zoogenaamde 
moordenaars van Cottoï D' 
HERBOIS brengen. Voor de 
revolutionnaire' regtbank ge
voerd, werd zij ten dood 
veroordeeld. Al de gevan
genen beweenden deze be
langwekkende familie, en 
de beide kinderen vooral 
persten de tranen uit de minst 
gevoelige harten ; toen zij ver-
Jiomen hadden , dat zij het 
lot hunner moeder zouden 
-deelen, riepen zij, in ver
voering van vreugde uit, ter
wijl zij haar in'hunne arrnen 
drukten: » Ach! moeder, 
wij mogen dan met u stèr
en !"' JEen dezer kinderen 
Raseen meisje ; en de woeste 
* OOQÜIER-TAINVILLE , diege-
Su,ge van hun vertrek wilde 

zijn, door de onverschrok
kenheid der beide vrouwea 
verontwaardigd , zeide : » Zie 
eens hoe onbeschaamd zij 
zijn 1 Ik moet hen het scha
vot zien beklimmen, om mij 
te verzekeren of zij die stem
ming zullen behouden , zelfs 
al moest zulks met opoffering 
van mijn middagmaal geschie
den," De moederen de kin
deren werden den 17 Julij 
1794, tien dagen voor den 
val van ROBESPIERRE ten dood 
gebragt, en legden tot op 
den laatslen oogenblik den 
grootsten moed aan den dag. 

SAINTE-ADLAIRE. — 2ie 
SAINT-AÜLAIRE. 

SAINXE«BEDVE (JAOOBUS DE), 
te Parijs, in 1613 gebo
ren, werd in 1638 tot doc
tor in de godgeleerdheid be
vorderd. Vijfjaren later werd 
hij verkozen, om een' der 
theologische leerstoelen der 
Sorbonne te bekleeden, wel
ken post hij verloor , wegens 
zijne weigering om de cen-> 
suur van ARNAULD te onder
teekenen, en wijl zijne leer 
vele overeenkomst met die 
der partij had. In 4656 ver
bood men hem te prediken 
maar daar hij later meer oö» 
derwerping aan de besluiten 
der Kerk toonde , en het for
mulier van ALEXANDER fit 
onderteekende , werd hij tot 
godgeleerde der geestelijkheid 
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verkozen, en verkreeg eene 
jaarwedde van 1000 livres. 
Sedert dien tijd hield hij zich 
aanhoudend bezig met lees-
öefeningén , of met het be
antwoorden , der raadplegin
gen , welke hem in gewetens
zaken , in zedeleer of in kerk-
tucht gedaan werden. — Zijn 
broeder HTRONTMÜS, de pri
or DE SAINT-BEUVE genaamd,, 
verzamelde na zijnen dood, 
in 1677 voorgevallen, zijne 
Uitspraken (flecisions), 3 
dl.» in è.to en in 8.™ Deze 
verzameling verraadt vele kun
de , oordeel en regtschapen-
heid. Nog bestaan er van 
hem twee Verhandelingen 
in het Latijn, de eene over 
het Vormsel, en de andere 
over het Laatste Oliesel in 
1686, door de zorg zijns 
broeders, in 4.*<> gedrukt. 
'Zie het slot van het artikel 
&ICHER (EDMÜND) . 

* SAINTE-CROIX (WILLEM 
ESIMANCEL JOZEF GWLHEM DE 
€LERMONT LODEVE, vrïjheer 
van) , een geleerde criticus, 
te Mortnoiron, in het graaf
schap Venaissïn, den 5 
Januari) 1746, uit eène adel
lijke en zeer oude familie 
geboren. Na zijne studiën in 
het Jesuilen collegie te Gre-
noble te hebhen vojbragt, 
verkreeg hij , uit aanmerking 
der diensten, welke een zij
ner oomen , den ridder DE 
SAINXE-CROIX, in de verde» 

I. 

dlging van Belle-Ile had be
wezen ,, een brevet van ka
pitein. Hij vertrok in die 
hoedanigheid , in 1761, Jiaar 
Sint-Domingo, van waar hij 
in zijn vaderland terugkwam, 
zich onder het corps derFran-
sche grenadiereri begaf, waer* 
bij hij omtrent zeven jaren 
diende. Zijne fcucht voor de 
studie deed hem de loopbaan 
der wapens verlaten, waarin 
alles hem deed hopen van te 
slagen, en hij behaalde achter-1 

eenvolgend verscheiden prij
zen , door de akademie van 
opschriften en schoone lette
ren uitgeloofd. In 1777 nam 
dat genootschap hem onder 
het getal .harer vreemde vrije 
leden op. De gebeurtenis
sen gedurende de omwente
ling in het graafschap Te* 
naissin voorgevallen, bewo
gen hem zich met ter woon j 
naar Parijs te begeven, al
waar hij in 1802 tot lid vatt 
het instituut werd aangeno
men. SAINT-CROIX overleed 
den 11 Maart '1809. Het is 
in de Grieksche en Latijnsche 
classische schrijvers, en in 
het beoefenen der geschiede
nis, dat hij die uitgebreide ; 
geleerdheid putte , welke men j 
in zijne werken waarneemt. 
Terwijl hij tot de grootste 
oudheid opklimt, onderzoekt 
hij alle takken derzelve,die f 
hij door eene even zoo diep
zinnige als onpartijdige cri-
tiek opheldert. Zijnegeschrif-
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ten zijn door bijna geheel 
Europa verspreid, alwaar 
de grootste geleerden, den 
weinig gewonen talenten des 
schrijvers regt doen weder
varen. De voornaamste der-
zelve zijn: 1°. Examen etc, 
(Critisch onderzoek der oude 
geschiedschrijvers van ALE* 
XANDER den Groote), Pa
rijs , 1775, in 4. t0 Dit-Werk 
was in 1772 door de afca-
demie van opschriften en 
schoone letteren bekroonde 
De schrijver legt zich in het
zelve er niet alleen op toe 
om de verschillende geschied
schrijvers van ALEXANDER. te 
onderzoeken , maar hij wordt 
zelf geschiedschrijver van dat 
beroemde tijdvak, waarover 
hij een zeer helder licht ver
spreidt. Zijn oordeel is scherp
en diepzinnig , en hij be
wijst in de aardrijks- en tijdre
kenkunde zeer ervaren te zijn. 
De schrijver heeft er in 1804 
eene nieuwe uitgave van ge
leverd , en dit herziene en 
verbeterde werk is hét voor
naamste gedenkteeken zijner 
geleerdheid. — 2.° Ezour-
Fedam of Oude verklaring 
van het Pedant, bevattende 
de uitlegging der Godsdiens-
tige gevoelens der India
nen , Tverdun , 1718, 2 dl.n 

inï2.mo Toen SAINTE-CEOU 
dit werk in het licht gaf, 
pn aan het hoofd deszelven, 
inleidende aanmerkingen had 
geplaatst, stelde hij zich voor 

om aan te toonen , hoe twij
felachtig, de zoo hoog ge
roemde oudheid, der gods
dienstige leerstellingen en der 
gewijde boeken d e r India--
nen is. — 3.°DeVÉtaietc. 
[Over den toestand en het 
lot van de volkplantingen 
der oude volken), Phïla*-
delphia {Parijs), 1779, in 
8.vo. w_ 4.o Observations 
etc. {Aanmerkingen op het 
vredesverdrag in J773 tus* 
schen Frankrijk en Enge» 
land gesloten), Amsterdam, 
1780 , i n l2 .«n° ;~ 5.ö Mé
moires etc. Verhandelingen 
om te dienen tot de ge
schiedenis der geheime gods
dienst van de oude volken, 
of Geschiedkundige naspo-
ringen over de geheimen 
des heidendoms), Parijs , 
1784, in 8J° Deze verhan
deling werd vervaardigd bij 
gelegenheid eener prijsuitlo-
ving der akademie van schoo
ne letteren, en in 1790 in 
het Hoogduitsch vertaald, 
met weglating echter der bij
voegselen , welke ANSSE DE 
TILIOISON, uitgever van dit 
werk , zich veroorloofd had , 
zonder voorkennis van SAINTE-
Caoix, ïn hetzelve te voe
gen , 2.e verbeterde en ver
meerderde uitgave, 1817, 
2 dl.* ïn 8.vo; — 6.° öe$ 
anciens etc. {Over de oudf 
bondgenootschappelijke ré-
geringen, en over de wet
geving van Creta), P®ry&* 
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1798, 2 dl.H in 8 j ° Dit 
zijn twee vereenigde Ver-
handelingen, welke SAINTE-
CROIX in de akademie van 
schoone letteren voorlas. De 
eerste dient om te bewijzen 
dat Griekenlandgeene bond
genootschappelijke staatsrege
ling voor het verbond der 
Achejers had; en de tweede 
handelt over de Cretensers, 
over hunne wetgeving, en 
over de overeenkomst hunner 
instellingen met die van Spar-
ta ; •—« 7.° Verhandelingen, 
in de Verzameling der aka
demie van schoone letteren 
en in het Encyclopedisch-
magazijn opgenomen ; — 8.° 
eindelijk gaf DE SAINTE-CROIX 
in het licht, eene Geschied
kundige lofrede van den 
abbé PoüLiE, die van den 
kardinaal DU BERN IS, in 
de Jnnales Catholiques, 
aan welke hij verscheiden 
belangrijke stokken heeft ge
leverd , en eene uitgave der 
Verhandeling over de Klaar
blijkelijkheid der Christelij
ke godsdienst, van JENNYJües* 
Hij heeft ook eene uitgave 
in het licht gegeven van ver
schillende werken van J. J. 
JBARTHÈLEMI, Parijs, 1798, 
2 dl.n in 8.vo _ DeZe aca
demicus was opregt godsdien-
tig; hij laat de gelegenheid 
niet voorbijgaan, om in ver
scheiden zijner werken het 
Christendom hulde toe te 
«waaijen. • 

* SAINTE-MARIE (FaANcrs-' 
cus ANNET DEMIOMANDRE DE), 
een koningsgezinde en ge
trouw officier, in het voor
malige Fransche gewest Mar-
che geboren , begaf zich on
der de Luxemburgsche com
pagnie der lijfwacht vanLo-
DEWIJK XVI. In den nacht 
van den 5 op den 6 Oclo-
1789, onderscheidde hij zich 
door zijne zelfopoffering. Aan 
eene bende razenden was het 
gelukt, in het kasteel van 
Fersailles door te dringen, 
deze zochten, onder het uit
braken van moordkreten, de 
koningin in alle apartemenr 
ten. .Reeds was eene wacht 
aan de deur dier vorstin (de 
heer DÜREPAIRE) , onder de 
slagen der muitelingén be
zweken. SAINTE-MARIE neemt 
zijne plaats in, versloot de 
deur der kamer, welke &!) 
wilden binnendringen _met 
zijn musketon , terwijl hij te
gelijkertijd eene vleugel-deur 
opent,- en uitroept: R*1*' 
de koningin, Dadelijk vielen 
zij op hem aan , e» wierpen 
hem neder. » Een hunner, 
zegt de heer HDE, gaf hem 
na de menigte verwijderd» 
en koelbloediglijk den af
stand gemeten te hebben, 
eenen zoo hevigen slag met 
de kolf des geweers,.dat de 
haan hem in het hoofd bleef 
zitten. Bewusteloos bleef hij 
liggen. De struikroovers acht
ten hem dood , en verlieten ; 
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hem, na hem uitgeplunderd 
te hebben." SAINIE-MARIE 
had de koningin gered : geene 
zijner wonden was doodelijk , 
toen deze edelmoedige offi
cier genezen was, werd hij 
met de meeste onderschei
ding bij den koning ontvan
gen , die het kruis van den 
H. LODEWIJK van zijn kleed 
losmaakte, en er hem mede 
versierde. Hij week in 1791 
uit , maakte in de garde des 
konings, den veldtogt van 
1792 mede, en na de af
danking van dat corps, ging 
hij als officier bij het regi
ment van Casiries, in de 
soldij van Engeland over, 
en kwam te Iersey in gar
nizoen : hij overleed aan de 
gevolgen zijner wonden in 
1796. — Zijn broeder DE 
MlOMANDRE DE SAINI - PAR-
DODX, week gedurende de 
omwenteling uit, kwam in 
Frankrijk terug als agent 
der prinsen van het huis van 
BOURBON, en werd in 1814, 
raadsheer bij het koninklijke 
hof van 'Jlngers, en be
kleedde dien post nog in 1828. 

SAINT-MARIE. — Zie Ho-
NORÉ DF SAINI-MARIE. 

SAINXE-MARIHE , een door 
het aantal harer leden, die 
"ch in de godgeleerdheid, 
de wetenschappen , de lette
nen en alle openbare ambten 

XXII, DEEI. [N 

onderscheiden hebben, be
roemde familie. Ia zijne Bi
bliotheek van Poilou geeft 
DREUX DÜ RADIER ?r45 op. 
Zie hier de voornaamste der-
zelve: SAINTE-MARTHE (GAUS 
CHER DE) , schatmeester van. 
Frankrijk in de generaliteit 
van Poitiers, meer bekend 
onder den naam van SCEVO-
tx DE SAINT-MARTHE , werd 
in 1586, uit eene in man
nen van verdienste, vrucht? 
bare familie geboren. Hij be
kleedde 'aanzienlijke ambten, 
onder de regering van HEN
DRIK III en HENDRIK: I V , 
die hem met hunne achting 
vereerden, en werd onder 
den hertog DE MONXPENSIER 
bewindhebber van het leger 
van Bretagne. Hij verscheen 
in 1588 bij de staten van 
Blois, werwaarts HENDRIK 
III hem had beroepen, Deze 
vorst zond hem naar Poitou 
om er de ligue en de cal
vinisten door zijne welspre
kendheid te ontwapenen , en 
hij had het geluk daarin te 
slagen. Even zoo getrouw aan 
HENDRIK IV, als aan HEN
DRIK I I I , bragt hij de stad 
Poitiers onder de gehoor
zaamheid van dien vorst te
rug, en verdedigde diens be
langen , in de vergadering 
der notabelen te Bouanen 
gehouden. Hij overleed te 
Loudun, zijne geboorteplaats, 
in!623i De beruchte GRAS-
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DIER sprak zijne lijkrede uit; 
de Fransche en Latijnsche 
Parnassus vereenigde zich 
'met hem om bloemen op zijn 
graf te strooijen. Men beeft 
van SCEVOJU DE SAINTE-MAR-
THE : l.o lofreden getiteld : 
Gullorum doetrina illusiri-
urn, qui sua patrumqueme* 
moria-jfloruere, elogia; Zse-
naci, 1622, in 8.vo; ~ , 2j» 
Een aantal Latijnsche ge
dichten ; 3 boeken over de 
Pce'dotrophie, of over de 
wijze om kinderen aan de 
borst te voeden en op te 
kweeken, 2 boeken lierdich
ten , 2 mengeldichten , 1 
treurzangen , 2 puntdichten • 
gewijde gezangen. — 3.° 
Verscheiden Fransche'dicht' 
stukken , die verre beneden 
de Latijnsche zijn. De laatste 
vonden algemeenen bijval, zon* 
derde verbeeldingskracht van 
VIRGIUCTS te bezitten, had 
de schrijver iets van de zui
verheid en sierlijkheid van 
zijnen stijl. Zijne FF erken 
werden in 1632 en 1633 iri 
4.*o gezamenlijk uitgegeven. 

SAINTE-MARÏBE (.ABEL DE), 
oudste zoon tan den voor
gaande , ridder, heer van 
JSstrepied, staatsraad, en 
opziener der bibliotheek van 
Fontainébleau, in 1652 in 
den ouderdom van 82 jaren 
overleden, bezateenenatuur
lijke en gelukkige genie voor 
de latijnsche dichtkunde ; hij 

is echter minder dan zijn 
vader. Zijne gedichten zijn 
de Laurierboom, de Salv> 
sche wet, treurzangen, oden, 
puntdichten, gewijde gezan» 
gen , lofzangen ; dezelve zijn 
in 4.° met die van zijnen 
vader gedrukt* Hij is daar
enboven de schrijver vaneeni
ge andere werken, minder 
bekend dan zijne gedichten. 
Hij heeft een' zoon nagelaten, 
even als hij ABEI. genaamd, 
die in 1698, eene Fransche 
vertaling van de Pcedotro-
phie in het licht gaf, en in 
1706 overleed. 

II SAINT-MARTHB (GAUCHER 
f DE , even als zijn vader, meer 
'l bekend onder den naam van 

SCEFOLA , en LODEWWK DE) , 
tweelingsbroeders, zonen van 
GADCHER DE SAINTE-MARTHE, 
den 20 December 1571 te 
Loudun geboren. Zij geleken 
elkander volkomen naar lijf* 
chaam en geest: hunne eensr 
gezindheid was een voorbeeld 
voor bloedverwanten en vrien» 
den* Zij waren beide geschied
schrijvers van Frankrijk, en 
arbeidden gezamenlijk aan j 
werken, die hunne namen 
beroemd hebben gemaakt. 
GAÜCHER, ridder, heer van 
Méré-sur-Indre , overleed te '• 
Parijs in 1650; en LODE* 
WIJK, raad des konings, heer 
van Qrelay, overleed i» 
1656. Men heeft van de» 
beide geleerden: 1*° &tS" j 
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toireètc. (Geslachtrekenhun-
dige geschiedenis van het 
huis van Frankrijk), 1647, 
2 dl.n in fol. — 2.° eene voorts 
zetting van het Gallia Chris-
tiana, door CMÜOIÜS Ro-
BERT ondernomen, Parijs , 
1666, 4 dl.» in fol. — 3.» 
Histoire etc, (Genealogische 
geschiedenis van het huis 
van Beduveau), in fol. enz, 

SAINTE-MARTHE (CBAÜDIÜS 
DE) , zoon vap PRANCISCÜS , 
advokaat bij het parlement 
van Parijs, en klein - zoon 
van Scfivou DE SAINÏE-MAR-
ÏHE , over wien in het vo
rige artikel wordt gesproken, 
werd te Parijs in 1620 ge? 
boren. Hij omhelsde den 
geestelijken staat, en was 
gedurende langen tijd gewe-
tensbestuurder der geestelijke 
zusters van Port'Royal, Tot 
tweemalen op bevel des ko-
nings verbannen , begaf h(j 
zich in 1675 naar Courbef 
'ville, en overleed aldaar in 
in 1690. Er bestaat van hem; 
1.° een B?'iefnaa den aarts
bisschop van 'Parijs, PJSRÉ-
FIXE, waarin hij zijne ver» 
kleefdheid aan de partij van 
JANSENIDS ui tdrukt .— 2.° 
Traites etc, (Godvruchtige 
verhandelingen), 2 dl.n in 
12.mo ; _ 3,o Jiecueil etc. 
{Verzameling van Brieven), 
2 dl.n inl2.mo, waarin zijn 
geest en zijne inborst op eene 
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i naluurlijke wijze worden af
geschilderd. «*•* é.oMémoire 
etc (Verhandeling over het 
nat.der lagere scholen enz.) 
— 5.P twee Défenses etc, 
(Verdedigingen der religi*. 
euaen van Port-Royal). 

SAIME-MARTHE (DIOMTSIÜS 
DE) , zoon van FRANCISCÜS DE 
SAINTE-MARTHE heer van 
Chandoiseau, en generaal 
der Benediktijpen van de con* 
gregatie van den H. MAÜRÜS , 
in welke hij zich in 1667 
begeven had, werd te Pa* 
rijs in- 1650 geboren, en 
overleed in 1735. Hij strekte 
aan zijn genootschap tot eer 
door zijne deugden en . zijne 
werken. De voornaamste zijn: 
1.° Traite etc. (Verhande
ling over de oorbiecht). .—* 
2.o Méponse etc» {Antwoord 
op de Mag ten der P rot es* 
ianten), die zich in Frank* 
rijk vervolgd noemden, —* 
St°Fntretienseto. (Gesprek
ken betrekkelijk da onder* 
neming van den prins van 
Oranje). — 4.° Quatreetc, 
(Vier brieven aan den abbé 
HE JtjNCÉ). •— 5.o Vie, etc. 
(Leven van CASSIODORCS), 
in 12.»°, 1705. — 6.o jffis
toire ets. (Geschiedenis van 
den B. GREGORIÜS den 
groote): deze beide werken 
zijn geleerd en belangrijk. >—• 
7.0 eene Uitgave der fiVer* 
ken ïan den fl. GREGORIPS, 
2 
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4--.dK-1» in fol. Op verzoek 
van de vergadering der gees
telijkheid van 1710, had hij 
eene 'nieuwe uitgave onder
nomen van het Gallia Ghris' 
tiana ,; in fok en hij deed 
er 3 dl.n van in het licht 
verschijnen. Dit werk werd 
na zijnen dood voortgezet , en 
het 13.edl. verseheen in t785. 
Er ontbreken vier aartsbis
dommen aan, Tours, Fienne, 
Besangon en Utrecht; er wa
ren verscheidene- bouwstoffen 
verzameld om dit belangrijke 
werk ten einde te brengen , 
toen de omwenteling dezelve 
kwam verstrooijen, — Zie 
BBICE „ (D. SXEPHANDS G A -
BRlël.) en fiOBERX (CI,ADDIÜS).• 

SAINTE-MARTHE (ABELLO-
DEWIXK D E ) , overste der 
vaders van het Oratorium, 
legde in 1696 die waar
digheid neder, en overleed 
in het volgende jaar in den 
ouderdom van 77 jaren , te 
St, Paul-aU'Bois , bij Sois* 
sons. Hij liet verscheiden 
handschriften na over de god
geleerdheid en letterkunde. 
Deze religieus kan als eene 
der voornaamste oorzaken be
schouwd worden van het ver
val der congregatie van het 
Oratorium, en wel door zijne 
verkleefdheid aan de gevoe
lens van JANSENIÜS en AR-
NArjID , en door het vertrou
wen dat hij stelde in pater 
QÜESNEL. Hij was de zoon 

van • SCËVOIA DE SAINTE-MAR-
THE, in 1650 overleden.-* 
Zijn oudste broeder , PETRUS 
ScivoiA DE SAINTE-MARXHK , 
geschiedschrijver vmFrank' 
rijk, in 1690 overleden, trad 
in' het voetspoor zijner voor
vaders. De koning beloonde 
zijne verdiensten door eene» 
post Van raadsheer en hof
meester. Men heeft van hem: 
1.° een niet zeer naauvrlteu-
rig werk , getiteld : jÊtaietc. 
(Staat van Europa), 4 dl.n 

in 12.BO; — 2'.o Traüèeic. i 
(Geschiedkundige verhande' ' 
ling over de wapens van 
Frankrijk), in 12.m0, waarin 
men nasporingen vindt. — 
3.o Hisioire etc. (Geschie
denis van het huis van te 
Trimouille), 1688, in 12.™° 

SAINTE-MADRE (KAREL DÉ), 
hertog van Montausier, $& ( 
van Frankrijk, ridder der 
koninklijke orden , en gou
verneur van LODEWIJK, •dau
phin van Frankrijk, behoor
de tot een oud uit ïouraine . 
oorspronkelijk huis, en'_on- ; 
derscheidde zich vroegtijdig ; 
door zijne dapperheid en z()n 

beleid. Gedurende de burger- ; 
oorlogen der Fronde, hand" , 
haafde hij de gehoorzaamheid j 
en onderwerping in SaM°n' > 
ge en Jngoumois, waarvan j 
hij landvoogd was. Zijne g«* : 
strenge regtschapenheid deed 
hem verkiezen om de opfO"* 
ding van den dauphin le»fl: 

http://4--.dK-1�
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sturen. Hij sprak steeds tot 
dien prins, als een christe
lijk wijsgeer en een deugd
zaam man , die alles aan. de 
waarheid efl aan de rede op
offerde. Toen zijne betrek
kingen als gouverneur op
hielden ,. zeide hij tot den 
dauphin: «Monseigneur, in
dien gij een braaf man zijt, 
zult gij mij beminnen ; in
dien gij' het niet zijt, zult 
gij mij haten, en ik zal er 
mij over getroosten." Toen 
die prins Philisburghad in
genomen, schreef hem de 
hertog: » Monseigneur , ik 
maak u geen compliment over 
de inneming van Philisburg; 
gij hadt een goed leger jeene 
uitmuntende artillerie, en 
VADBAIJ. Ik maat er u ook 
geen, over de bewijzen van 
dapperheid en onverschrok
kenheid, die gij aan den 
dag hebt gelegd , dit zijn ei
genschappen , die erfelijk in 
uw huis zijn. Maar ik ver
heug mij met u dat gij mild
dadig , edelmoedig, mensch-
Jievénd zijt, terwijl gij uwe 
eigene diensten vergeet, om 
die van anderen te doen uit
blinken. Dit is het, waar
over ik u mijn compliment 
maak." Deze heer overleed 
in 1690, in den ouderdom 
Tan 80 jaren , betreurd door 
aNe weldenkenden , wier 
toonbeeld hij Was. Zijne Ze-
venshesehrijving, is te Pa 

N 

tijs, 'm 1731, in 12.™° in 
het licht gegeven. 

SAIÜTTE - PAIAYE,• e-» Zie 
PALAÏE. 

SAINTE-SOPHIE (MARSILIUS 
DE) , een beroemde genees
heer, te Padua ia 1340, 
uit* eene aanzienlijke familie 
geboren. Hij was de kwee-
keling van zijnen vader Ni-
cotAAS geweest, die van 
1311, tot aan zijnen dood 
in, 1350 voorgevallen/ met 
roem den hoogleeraarstoel aan 
de universiteit van Padua 
had bekleed, MARSIMUS was 
ook gedurende verscheidene 
jaren höogleeraaf aan de uni
versiteit van Parijs, van 
waar JOANNÉS GAIEAS •'•, eerste 
hertog van Milane, hem 
naar Lombardije beriep ; én 
hij onderwees achlereenvol-

_gend te Piacenaa en te fio* 
logria, alwaar hij in 1403, 
overleed. Men heeft van.hem 
eöne Verhandeling over dè 
koortsen, Venetië, 1454, Zf-
on, 1517."'— JOANNÉS DE 
SAINXE-SOPHIE, zijn broeder, 
onderwees te Padua en te 
Bologna: hij liet eene Prak-t 
tijk der geneeskunde, en 
Üommentarïên op 4FJGËN-
NA na. —• GAIEAS DE SAINTE-
SOPHIE, zoon van JoANNES, 
mede een arts j bekleedde 
den leerstoel der ;logica te 
Bologna, en werd vervolgens. 
3 
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naar Weenên beroepen , om 
er de geneeskunde te onder
wijzen. Hij onderwees eeni-
gen tijd daarna te Parijs, 
zijne geboorteplaats, alwaar 
hij in 1440 overleed. 

SAIKTRAIU.ES (JOANNES-
POTON DE) , opper-landvoogd 
van Limousin, uit eene adel
lijke familie geboren, onder
scheidde zich door zijne dien
sten onder KAREL TI en KA-
KEI. YII. Hij maakte in 1429 
in den slag van Patat) den 
leruchten TAIBOT , en in 
1435, in dien van Gerbe-
roy den graaf van Jfrondel 
Jknjgsgevangen. Hij werk te 
met ijver in al de onderne
mingen , welke Normaitdyë 
en Guyenne aan de Engel-
schen ontweldigden, Hij ont
ging in 1454 den maarsöhalks-
staf; van Frankrijk. Hg werd 
er door LODEWIJK XI in 1461 
weder van beroofd, en over* 
leed twee maanden daarna, 
in het kasteel Trompette, 
•waarvan hij gouverneur was. 
Zijn moed was even als zijn 
karakter', openhartig, edel 

SAJANEUI (JO^HNES BAP-
ÏISTA) , een religieus der orde 
Tandeö H. HIERÜOTMUS van 
de congregatie van den R e-lukZahgen P w R D n p ge 

jwrf den 5 October 170?' 
X* Cremona geb0ren. Na 
•ïne humamora bij de Jesul 

B ten volbragt te hebben otu* 
hélsde hij in 1716, te Ve
netië , het instituut der Hië-
rónymiten. Deze orde was 
steeds vruchtbaar geweest in 
groote mannen , en pater SA-I 
JANEUI was bestemd om hêt 
getal derzelve te vermeerde
ren. Hij was pas 22 jaren 
oud , toen zijne oversten heltt 
met het onderwijs der wijs
begeerte te Venetië belast
ten. Zijn schrandere geest 
deed hem ontdekken, dat 
de leergangen welke men tot 
dusverre gevolgd wa», met 
onbeduidende en nuttelooze 
vraagstukken overladen wa
ren, en hij was de eerste, 
die dezelve uit zijne lessen 
durfde verwijderen» Hjj toe
gaf zich in 1729 naar Pa? 
dua, om er de godgeleerd
heid té onderwijzen, welke 
betrekking hij gedurende ne
gen jaren waarnam, en waar
bij hij veel roem verwierf. 
Hij predikte tegelijkertijd met 
algemeenen bijval. Zijno »e* 
zondere bezigheden benadeel
den 'zijne bijzondere studiën 
in geenen deele. Denverste» 
der orde, trachtten van zilB 

onvermoeid nachtwaken par
tij te trekken voor den roem 
Van hun Instituut. Tot dus
verre had men er niet aan 
gedacht om de geschiedenis 
deszelven té beschrijven; &U 
waren van gevoelen, dat »w* 
mand er fcich beter vanz<>u* 
de kwijten dan pater SAJA-

http://Saiktraiu.es
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NELU. Hij. belastte er zich 
mede* en slaagde volkomen» 
In 1758 werd hij tot alge
meen overste zijner congre
gatie verkozen. Hij bediende 
zich van het gezag } hetwelk 
hem- rdie betrekking gaf, om 
verschillende zijner orde tot 
eere verstrekkende letterkun
dige werken ten uitvoer te 
doen brengen» Pater A-ÜGDS-
TINÜS BAJOMEZ verzamelde al 
hetgene wat betrekking had 
tot den gelukzaligen PETRUS 
van Pisa, en sGhreef de 
Geschiedenis van zijn leven; 
en pater JOANNES BAPTISTA 
GOBATTI , verzamelde in een 
deel al de bullen, breven, 
diploma^s en privilegiën^ jdpor 
de Paussen aan de cofigrega-
tie verleend, en gaf dezelve 
te Pxtdua, in 1776 in het 
licht. Pater SiUNEtM begaf 
zich in 1?72 naar JFerrare, 
en nam aldaar zijne gelief
koosde studiën weder op» Na 
in 1777 ojJ reis te zijn ge
gaan, om zich naar het al
gemeen kapittel der orde te 
begeven, noodzaakte hem eene 
ziekte, die hem op dertig 
mijlen afstands van Fèrrare 
overviel, zich aldaar opte-
houden. Hij overleed aan 
dezelve den 28 April, door 
îjne orde-broeders, zijwe 

vrienden en al degene, die 
hèrn gekend hadden, diep 
hetWrd. Er bestaat van hem : 
1.° Mislorica wonumenta 

N 

ordinis Sanoti JTwROJXYitf, 
Bt PETRI de Pisis doek* 
mentis nunc primum editis 
illustrata, Venetië, 17,58 
én 1762", 3 dl.» in fol;—Qn . 
uitgegeven heef thij.nagelaten: 
2»°' Cronioa di tutti' i dogi. 
e deile faniiglie föatrizie di 
Fenczia colla loro origine t 
e nomi' celeori usciti dalle 
medesime. ~ 3.° Bibliöthe* 
ca del tedtrö Italiano pro^ 
fano non musicale, •-— 4.'° 
Bibliotheca del ieatroltali*, 
ano sacro non rriusicale* 
Men vindt zijne lofrede m 
het Giornaïe di Módena, 
14.e dl, blz. 66. 

* SAI-A (AtfGEno), een ge
neesheer en scheikundige det 
17.e eeuw, te Ficenza, in 
1570 geboren, en te Gus* 
trow, in 1645 overleden* 
was een der eersten die da 
schei- en geneeskunde beoe
fenden. Wegens zijne gods
dienstige gezindheid .Verliet 
hij zijn vaderland, en oefende 
zijne kunst achtereenvolgend 
te ZuricA, te 's Gravenéctge 
en te Eamburg uit. Yer*e 
verheven boven de artsen van 
zijnen tijd, randde hij met 
de wapens der spotternij, de 
ingewijden in de geheime we
tenschap, zoowel alsdeGale-
nisten (aanhangers der leer van 
GALENÜS) aan. De scheikunde 
had toenmaals voornamelijk 
ten onderwerp de vera-ad'®-' 
4. 

\ 
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ring der delfstoffen, en de 
nasporing van 'een algemeen 
geneesmiddel. Desniettegen
staande maakte SAIA hoogst 
belangrijke waarnemingen* en 
bij heeft déze wetenschap met 
Teel Vetenswaardigs verrijkt. 
Bij voorkeur nam hij bij de 
behandeling van ziekten het 
gebruik van geneeskundige 
truiden aan. Zijn room ver
spreidde zich door' geheel 
Europa, en de bekwaamste 
artsen raadpleegden hem in 
de ernstigste gevallen. BOER-
HATE zwaait hem grooten lof 
toe, en haalt hem aan als 
zeer geleerd en zeer naauw-
jkeurig in de keuze en toebe-
xeiding der geneesmiddelen. 
De hertog van Mecklenburg 
ieriep SAÏA naar Gustróto, 
en benoemde hem tot zijnen 
lijfarts. Zijne werken zijn ge
zamenlijk uiigegejen, onder 
den titel van Opera medico-
chimica quce extant omnia, 
frankfort, 1647 — 1712, in 
4»*o, Rotterdam, 1650, in"4.fc 

* SAIA (JOANNES DOMI-
MCÜS), een beroemde arts 
der 17.e eeuw, te Padua, 
in 1583 geboren, onderwees 
van 1607 tot 1644, in welk 
jaar hij overleed, met roem 
de geneeskunde in zijne ge-
jboortestad. De drie door ons 
aan te halene werken bewij
zen de uitgebreidheid zijner 
bekwaamheid in de genees* 

lïè nog geraadpleegd envoe«' 
ren ten titel: \\°Jrsmedica, 
in qua methoduselprtecepta 
omnia medecince curat'ricis 
et eonservdiriois explicanlur, 
Padua, 1614, 1641, 1659, 
in 4.*o, JTenehë,1620, in 
4 . t 0 ; — 2.o De natura me-
dicin 03 libellus, Padua, 1628/ 
in 4 > ; ^ 3#b Be aHmetés 
et eorum recta adminislrali' 
one liber, ibid; 1628, in 4.»» 

SALA (De abt Mxsv'èi Us-> j 
— Zie I/ASSAIA. | 

SAIABERGE of SAÜEBERCE ; 
{Heilige), in de I7»e eeuw, 
abdis van St. JAN van laon, 
was'in Champagne geboren. 
Tegen hare neiging gehuwd* 
en haren man na verloop van 
twee- maanden Verloren heb* j 
bende, trad zij in den echt j 
met BtAïTDW,, met wien zij 
op eene zeer stichtelijke wijze ! 
leefde ^ hare kinderen aan 
God toewijdde, en > met toe
stemming van haren echtge
noot, zich in een klooster 
begaf, hetwelk zij in het Vos- l 
^es-gebergte gesticht had; 
maar daar deze plaats al te 
zeer,aan de stróoptogten van 
krijgslieden was blootgesteld, 
b r agt zij haar klooster, «»ƒ : 
640 naar Laon over, en be| 
stuurde hetzel ve tot aan hare/i 
dood, in 655 voorge?allen. 
Dit klooster werd in lift ' 

-»««ucja m do „0„" — «^«wicr wera in JU f*» 
^ " d e ; de2elve wordenln/S" S V e r e l ^ i e u z e d T t t ^ uw«. -u H. BEWEDICÏDS gegeven, 
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'•"SAUDlfi-pf SAIAH-EDDIN 
(MAiEK-NASSER^YODSSOOF) ', 
SuJlanvanEgypte en Syrië, 
een oorspronkelijke Curde, 
Werd te Tekrit aan den Ti-
ger, in het jaar 1137 na J . 
C. (532 der Hegird) uit eene 
familie van krijgslieden in 
dienst der Vorsten van ,Me* 
sópolamië en Aleppa, gebo
ren. Zijne eerste levensjaren 
werden in ongebondenheid 
doofgebragt, en hij .onder
scheidde zich eerst toen hij 

' den ouderdom van 30 jaren 
bereikt had. Hij was alstoen 
landvoogd zijner geboorte
plaats , en begaf zich met 
zijnen broeder in dienst:van 
NoRADiïf, souverein van Sy
rië en Mesopolamië. Zij on
derscheidden zich zoo zeer 
door hunne dapperheid, dat 
toen ADAD, kalief der Fati-
mers in Egypte, aan NORA-
DIN om hulp gevraagd had, 
deze vorst aan het hoofd des 
legers, dat hij naar Egypte 
zond, geen bekwamer veid-
heerën dan deze beide Car-
dische kapiteins meende te 
kunnen plaatsen. Bij zijne 
aankomst ontving SAIADIN de 
posten tan vizier en veldheer 
der legerbenden. ADAD, eeni-
gen tijd daarna, overleden 
pijnde, deed hij zich als sou
yerein van Egypte uitroe
pen , en was het hoofd van 
de dynastie der Mammeluk-
*en\ die in dat land regeer-

• \ - ' , - , N 

den* Hij deed zich vervol
gens tot voogd van denzoon 
van'MoRAbiN verklaren, welke 
laatste AD AD nie't lang over
leefde. Hij veroverde Syrië, 
Ardbïè, Per&ië en Mesopo-* 
tamiè, en vormde het ont-. 
werp om al de Franken uit 
Palestina te verdrijven. R E -
NAOD DE CHaXitLON, heer van 
Karak, had zich van eene 
rijke Muzelmansche karavaan 
meester gemaakt, welke in 
vollen vrede over zijn grond
gebied trok, SAI.ADIN vraagde 
voldoening en werd niet ge
hoord ; én wijl hij slechts 
op een voorwendsel wachtte 
om de wapens weder op te 
vatten, rigtte hij zich tegen 
Jeruzalem , en leverde den 
Christenen, wier getal boven 
de vijftig duizend bedroeg> 
bij het meer van Tiberias,. 
in 1187, slag. Hij had de eer 
van te overwinnen , m- ver
scheiden doorluchtige krijgs
gevangenen te maken, waar
onder zelfs GDIDO VAN LUZIG-
NAN, koning van Jeruzalem. 
De Grootmeester der Tempe
lieren , B.ENAÜD DE CHaTIt-
10N, en zelfs het hout van 
het ware Kruis vielen in de 
magt der ongeloovigen. De 
gevangen Vorst werd door den 
overwinnaar Zeer wel behan
deld, die hem eenen beker 
met in de sneeuw verkoelden 
wijn aanbood j maar toen de 
koning na gedronken teheb-

5 
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hen» den beker aan RENAUD 
»B CfiawnpN wilde overge
ven , sloeg SALADIN aaö de
zen laatste met eenen sabel
houw liet hoofd af» SALADIN 
trok eëüige dagen daarna op 
Jeruzalem aan , dat zich den 
% Oclober deszelfden jaars bij 
verdrag overgaf; hij stond aan 
de echtgenoote van LUZIÖNAN 
toe, zich te begeven wer-
waarts zij wilde. Hij vorderde 
geenerlei losprijs van de Grie
ken , die in de stad woon
den. Toen hg zjjne intrede 
in Jeruzalem deed, kwamen 
zich verscheiden vrouwen aan 
zijne voeten werp.en^ Aerwyl 
de eene hem hare echtge-
nooten, de andere hare kin
deren of hare.vaders, die itt 
de kluisters waren terugvraagt 
den. Hij gaf haar dezelve 
met eene edelmoedigheid te
rug , die onder déae barba
ren nog geen voorbeeld had 
gehad» Maai' zijne wreedheid 
en dweepzucht beheerschlen 
hem op hare beurt. Hij deed 
met roze water, en zelfs door 
de handen der Christenen dé 
moskee Wasschen, die in eene 
kerk veranderd was. Hij plaat
ste ereen gestoelte in, waar
aan NORADJW , Soudaan van 
dleppot zelf gewerkt had i 

•en liet op de deur deze woor
den graveren: Koning SA-
&4D1N, dienaar Gods, plaat
ste dit opschrift, nadat God 
Jeruzalem door %üne handen 
had ingenomen. Om van zijne 

veroverde stdd geene woestijn 
. te maken , gaf hij den Oös< 
terschè Christenen de kerk 
van het heilige Graf terug ; 
maar hij wilde tegelijkertijd 
dat de bedevaartgangers er 
ongewapend zouden komen, 
en dat zij zekere regten be
taalden. Het gerucht zijner 
overwinningen had de v«p-
schrikking in Europa ver* 
spreid. Paus CiËMKïfS W 
spoorde Frankrykt MngV* 
tand en- Duitsckland aart» 
om zich tegen hem te wa* 
penen. De Christenen, die 
de wijk maiSFyrus hadden 
genomen , gingen de stad Si* 
Jean d'jlcre' [jdhkon oiJk-
ha) belegeren,; sloegen de 
Muzelmannen, . en n]aakt«n 
zich van• die stad, van Cw* 
sarea en fan Jdffa»in 1191 i 
ie Jiet gezigt Van SAIADIS 
meester. Zij maakten ziCH 

gereed om Jeruzalem te gaan 
belegeren % maar ten gevolge 
van verdeeldheid onder hen 
ontstaan, zag RÏCÖARD ï» ko
ning van Engeland, zich ge
noodzaakt j met den sulla.tt 

eenen wapenstilstand van drie 
jaren en drie m&anden te slui-v 
ten, bij welken SAUDINZ'C11 

verbond , de zeekusten va» / 
Tyrus tot Joppe in het be« , 
zit der Christenen te laten./ 
De sultan overleefde dit ver; 
drag niet lang, daar hij f 
het volgende jaar te D®mf' . 
cus, in deta ouderdotn va" 
57 jaren overleed, m' 2* 



S A L. 203 

jaren ia Egypte, en omtrent 
19 in Syrië te hebben, ge
regeerd. Hij Het zeventien 
zonen na , dié zijne staten 
onder elkander verdeelden. 
Al te'laat de ijdelheid der 
menschelijke grootheden in
ziende, wilde hij dat men, 
in zijne laatste ziekte, in 
plaats van den standaard dien 
men voor zijne deur öprigt-
te , het lijklaken zon bren
gen , waarin hij na zijnen 
dood moest gewikkeld wor
den. Jö«gene die dezen stan
daard des doods in de hand 
hield , moest met luider stem
me uitroepen: Zietdaar al
les y).at SALADM , overwin.' 
naar van het Dosten, van 
üijne veroveringen mede' 
neemt. De heer BJAIUÏT," heeft 
in 1758 i in 2 dl.» in 12.w> 
eene Geschiedenis tan SA-
LADIN in het licht gegeven, 
waarin dié. krijgsheld met 
eenigzins romaneske kleuren 
wordt afgeschilderd, daar de 
bewondering en de geestdrift 
de pen van den schrijver 
schijnen bestuurd te hebben. 
Men moet echter bekennen, 
dat hij meer menschlievend* 
heid , rcgtvaardigheid en ver
stand bezat, dan eenig ver
overaar der sekte van MA-
HOMED. — 

* SAÜAMON (LODBWIJKSJF-
FRfi.K JOZEF) , bisschop van 
Saini'tflour, den 22 Octo-
fcer 17§9> \Q Carpentras 

uit eéné adellijke familie ger 
boren, kwam zeer jong te 
Parys, alwaar h§ eenen 
post kocht van geestelijken 
raad bij het parlement., In 
1791, correspondent van zij
ne Heiligheid te Parijs ge
worden j bekleedde hij die 
bedieningen, tot in de maand 
Juli) 1792» op welk: tijdstip 
hij in hechtenis genomen en 
in de abdij-gevangenis Opge
sloten werd. Zijne welspre
kend- en' koelbloedigheid > 
redden hem van de' moord-
tooneelen van September. In 
vrijheid gesteld zijnde, zette 
hij zijne briefwisseling met 
der* Heiligen Stoel voort. Ojp 
nieuw door de Terroristen 
vervolgd, leefde hij langen 
tijd verborgen in rde omstre-
ken van Parij$, Hij was zelfs 
genoodzaakt de wijk in het 
bosch van Bologne te ne
men , alwaar eenige boom
bladeren bij hem de plaats 
van bed bekleedden, Onder 
het directorium in hechtenis 
genomen, en zelfs met ver
banning bedreigd, werd hij 
echfer vrijgesproken. Paus 
Plus VII benoemde hem in 
1806 tot bisschop in parti* 
bus van Orthosia in Gari'é, 
en de koning g'af hem in 
1814 den post Tan bijzitter 
der rota. Maar. daar de Paus 
begreep dat Mgr. ISOABD, 
die met deze waardigheid 
bekleed was, Taiet kon ont
slagen Worden , nam hij hem 
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niet aan. Na een verblijf van 3 
jaren te Rome, kwam SALA-
MON te Parijs terug , werd in 
1817 tot bisschop van Belly., 
en in 1820, tot bisschop van 
Saint-Flour benoemd, Deze 
prelaat is den 11 Junij 1829 
overleden. Men heeft in 1815 
Brieven uit Rome in het licht 
gegeven, die aan dezen prelaat 
•worden toegéschreven , en aan 
BE TALIiEÏBAND - EÉRIGORD , 
groot-aalmoezenier gerigt zijn: 
dezelve zijn belangrijk we
gens de bijzonderheden die zij 
Bevatten over de gesteldheid 
der geesten te Rome, tijdens 
het eerste berigt der ont-
scheping van BONAPARXE. 

" SAIAS (GREGORIÜS FBAN-
Ciscus DE) , een Spaansöh 
dichter, in 1738 te Rada-
joS, geboren, v.olbragt zijne 
studiën te Salamanka, en 
legde zich voornamelijk toe, 
op het burgerlijk en kerke
lijk regt. Hij werd in 1763 
tot priester gewijd. Zijn he
kelachtig karakter benadeelde 
zijne bevordering in den gees-
telpken stand. Zijne geleerd
heid was zeer uitgebreid, en 
hij verwierf als dichter en 
als regtsgeleerde den groot
sten roem. Na in 1780 den 
leerstoel tan het regt der vol
ken , -aan de universiteit van 
Saiamdnha te hebben be
komen, predikte hij aldaar 
grondbeginselen van. onafban-
^ " ' ' h e i d , die aan het be

stuur mishaagden. De leer
stoel werd afgeschaft, en SA-
IAS naar Madrid beroepen, 
alwaar men hem zijn proces 
opmaakte. Gedurende eeni* 
gen tijd gevangen gehouden, 
ontsloeg men hem uit zijnen 
kerker, op voorwaarde dat 
hij de hoofdstad niet verla
ten , en geene bijzondere lés* 
sen geven zoude. Zijne he-
keiachtige schimpschoten op 
eenige in gunst staande per
sonen gerigt, deden op nieuw 
de aandacht der overheden 
ontwaken : eenige vrije, en 
zijnen stand weinig passende 
redevoeringen ; haalden^ hem 
tegelijkertijd de berispingen 
va» de hoofde» deï inquisi
tie op den hals-. Voor die 
regtbank gedaagd, kwam J»j 
op den inval, ptn zijne ver
dediging in voor de vuist 
gemaakte verzen 'voortedra-
gen,; doch ondanks derzelver 
verdiensten,, deed de groot
inquisiteur, den dichter W 
zijne gevangenissen opsluiten» 
waarin hij gedurende ver" 
scheiden maanden verbleet. 
Men gebruikte echter met 
hem alle toegevendheid, ett 

legde hem geene andere strat 
op, dan eene herroeping-
S At AS stemde er in toe; doe" 
deed dezelve andermaal i" 
dichtmaat; hetwelk hem ee"" 
nieuwe opsluiting van een!&® 
maanden berokkende. Ka-
dat eindelijk verscheideneer* 
mogende heeren, zich *ijfie' 
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hadden aangetrokken, ver
kreeg hij zijne vrijheid wer 
der, nadat hij zijne dwalin
gen niet in rijm , maar, in 
proza had herroepen. Hij 
leidde te Madrid een even 
zoo zonderling als eenzaam 
en armoedig leven. Het grof
ste voedsel, nu op dit, dan 
op een ander uur genuttigd, 
gesprekken met de geringste 
onder het gepeupel, aanhou
dende wandelingen, zie daar 
zijne gewoonten: de meeste 
zijner werken vervaardigde 
hij al wandelende. Een der 
geestigste en pikantste is dat, 
waarin hij in tienlingen , de 
zeden van Madrid, van de 
hoogste tol de geringste klasse 
van inwoners beschrijft. Hij 
geeft aan elk wijk dier stad 
bijzondere zeden en gewoon
ten , en besluit dezelve in den 
beknopten omvang van tien 
dichtregels, zonder dat er iets 
aan de naauwkeurigheid ' of 
de kracht van *het beeld ont
breekt. Deze zamenstellin-
gen waren zijn laatste arbeid , 
men bewaart er verscheiden 
in handschrift; maar dezelve 
werden nooit gedrukt, uit 
hoofde van eenige al te bij
tende of te vrije trekken. 
Verscheiden aanzienlijke per
sonen hadden in de behoeften 
Tan DE SALAS willen voorzien; 
maar hij wees steeds de ge
ringste dienst van de hand , 
terw»jl hij zeide: » Als men 
leeft om te sterven, is het 

voldoende planten te zoeken." 
vAan eenen aanzienlijke ge
lukte het hem in zijn huis' 
te lokken, waarin hij hem 
een vertrek afstond, maar na 
verloop van eenige dagen ver-" 
liet hij hetzelve weder » wijl, 
zeide hij, zijn prachtig bed, 
zijn schoon vertrek, en vooral 
zijne uitmuntende tafel, hem 
ziender oógen vermagerden'" 
Hij keerde tot zijne gelief
koosde levenswijze terug, en 
men zag hem op de straten 
van Madrid, met eenen ou
den hoed op het hoofd, bijna 
verscheurde kleëderen, steeds 
mijmerend, en steeds gereed 
om de geringste vraag met 
een bits antwoord te beje
genen , terwijl hij een stuk 
brood of eenige vruchten at. 
Deze nieuwe cyniker was ech
ter zeer levendig van onder
houd, bezat een deftig voor
komen en beschaafde manie
ren. De bisschop van Ma-. 
drid, ontbood hem dikwijls, 
om hem te bewegen eene 
levenswijze te laten varen, 
welke met. het priesterlijke 
karakter zoo weinig strookte: 
» Monseigneur, antwoordde 
hij hem, ik heb het u reeds 
gezegd, ik kan, zonder mijne 
gezondheid te ondermijnen , 
mijne gewoonten niet laten 
varen: wijl dezelve u mis
hagen , zoo doe mij opsluiten, 
en met brood, groente» of 
vruchten, eene plaats, waar
op ik i;an wandelen, en de 
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noodigè schrijfbehoeften, zal. 
ik te vreden leven en ster
ven." Op het laatst van zijn 
leven verbeterde hij zijne he-
ielzucht in het spreken en 
schrijven| liet de verzen.va
ren , en verliet zelden zijn 
huis, Hij overleed in zeer 
godsdienstige gevoelens, in 
de maand September 1808. 
Men vond bij hem geen ander 
geld dan één en een halve re
aal (omtrent zeventien cents): 
hij was liefdadig en gaf alles 
aan de armen. SALAS was 
ljd der akademie van Ma
drid, en corresponderend lid 
van verscheiden geleerde ge
nootschappen, Alvorens tot 
hoogleeraar te Salamankate 
zijn benoemd, had hij eeni-
gen tijd op het land doorge-
bragt, alwaar hij de beide 
volgende werken schreef: 1.° 
Landelijk observatorium of 
Beschrijving van het land-' 
leven en de voorregten van 
hetzelve, Madrid, 1772., 
Falencia, 1773; Madrid, 
1777, 1779; dit werk is al 
te didactisch. —, 2.° Dal
mire én Sylvanus, een her
derszang tot lof van het land
leven, Madrid, 1780>, in 
8.vo D e z e herderszang was 
eenen MELENDEZ (zie dat ar
tikel) waardig, Zijne overige 
werken zijn; — 3.o Dich
terlijke droamen, aan de 
koninklijke akademiën, en 
aan die der schoone kunsten 
opgedragen , ib. 1778 , in 

8.yo • — 4,o ffieuwq gedich
ten bevattende de lofspra
ken , der in de tegenwoor
dige eeuw overledene grooie 
mannen van Spanje, Madrid» 
1776 — 1779. — 5.° Zo/-
zang aan den vrede, 1783, 
in 8.vo De schrijver ver-
vaardigde denzelven bij ge» 
legenheid van den, na het 
beleg van Gibraltar, tus* 
schen Engeland en Spanje 
gesloten vrede. SALAS neemt 
in dezen lofzang eene geheel 
pindarische vlugt, en blijft 
zich van af'het begin tot het 
einde gelijk. In het algemeen 
vereenigen zijne gedichten de 
zuiverheid en sierlijkheid des 
stijls; men treft in dezelve 
alom, kracht, warmte, een 
levendig koloriet en een on
uitputtelijk dichtvuur aan» 
Welke eigenschappen hem 
naast de beste dichters van 
zijn tijdvak plaatsen, en hem 
dikwerf met dè oude klas
sieke schrijvers zijner natie 
gelijk stellen. 

SAtATHHx, zoon van JE* 
CHONUS en vader van ZORO-
BABEL, vorst der joden, "ie 
na de Babylonische gevan
genschap, den wederopbouw 
der stad en des tempels va0 

Jeruzalem bestuurde. SAU» 
IHIEL overleed te Babyion, 

SAIDEN ( W I U . ) > ie Wreekt 
geboren, oefende het proles' 
tantsche predikambt in ï e f ! 



S A X. 207 

scheiden kerken van Bolland 
uit; zijne laatste standplaats 
was, 's Gravenhage , alwaar 
hij,in 1694 overleed. Zijne 
werken zijn j 1.° Otia theo~ 
logica, in 4.t"; dit zijn ver
handelingen over verschillen
de onderwerpen van het oude 
en nieuwe Testament. — 2,° 
Concipnatorsaeer, in 12.mo; 
— 3.° Jie libris, variogue 
eoriim usu et abusu, Am
sterdam , 1668, in 12.w> 
Deze schrijver bezat een ge
zond oordeel en kunde. 

SALE, — Zie SALIE, 

SALE (GEORGE), een ge
leerde Engelsche letterkun
dige, in 1680 geboren, was 
een der voornaamste leden , 
der maatschappij, die zich 
met de taak belastte van het 
leveren eener Algemeene Ge' 
schiedenis, omtrent welke 
men verscheiden aanmerkin
gen kan vinden in het Jour
nal hist, et litt. van 15 Ja-
nuarij 1781 , blz. 93, Hij 
overleed te Lon,den in 1736. 
Er bestaat van hem eene En-
gelseke vertaling van den 
Alcoran, Londen, 1734, irt 
4.to Hij heeft aan het hoofd 
dezer̂  vertaling eene Inlei
ding geplaatst, die in het 
Fransen is vertaald', en ook 
gevonden wordt, in deFran-
sche uifgave van den Alco
ran , Amsterdam, 1770, 2 
dl.a in i2.mo (Zie MAHOMED 

en MARACCI). Het kenmerk 
der geschriften van SALE, is 
dat van het genootschap, waar
van hij lid vfas, vele naspo-
ringen, maar weinig oordeel, 
weinig smaak, weinig sier
lijkheid, weinig naauwkeu-
righeid, en dikwerf weinig 
opregt - en openhartigheid,, 
Aan MARACCI heeft hij zijne 
gebeele Arabische geleerd
heid ontleend ; en, om zijne, 
letterdieverij te vermommen» 
onderneemt.hg , volgens het 
gebruik der nieuwere geleer
den, hen te hekelen, het» 
welk hij steeds op eene zeer 
onhandjge wijze doet. Men 
is zeifs van gevoelen dat zijn© 
vertaling naar de Latijnsphe-
overzetting van MARACCI ge
volgd is, behalve dat dezelve 
veel meer fouten en onnaauw-
keurigheden aanbiedt. 

SALEÜ (HÜGO) , • van Ca-
sals, in het voormalige Fran-
sche gewest Quercy, verwierf 
de achting van koning FRAN-
CISCDS I , en vervaardigde op 
last van dien vorst, eene Per-
taling in Fransclie verzen, 
der twaalf eerste boekeu van 
.den Illias van HOMKRDS , 
1574, in 8J°; hij overleed 
te Saint-Cheront bij Char-
tres, in 1553 , in den ou
derdom van 50 jaren. Er be
slaat nog. van hem eene ver
zameling van gedichten, door 
zijne tijdgenooten zeer ge
prezen. Zijn stijl is echter 

# 
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verward, onduidelijk en sle
pend. 

* SAJDEON (JOANNES D1YSE 
DE) , aartsbisschop van Vi-
emie, ïa 1669 geboren, on
derscheidde zich dop"r zijne 
gehechtheid aan de bul je Uni-
genitus. Nadat de heer DE 
SOANEN , bisschop van Sénez, 
in het concilie vanJEmbrun, 
in 1727 van zijne waardig
heid was vervallen verklaard, 
werd de abbé DE SALEON, 
die nög geen bisschop was , 
door het concilie tot vikaris-
generaal en administrateur van 
dat diocees benoemd. Hij 
vond hier eene netelige en 
moeijelijke taak te vervullen, 
vooral wijl het den bisschop 
van Sénez niet aan voorstan» 
ders ontbrak, en de nieuwe 
groot-vikaris véle tegenkan
tingen had te verduren. Hij 
werd echter niet lang in deze 
Worsteling gelalen ; maar in 
1728 tot het bisdom Digne 
benoemd, en daarna, zonder 
nog bezit van dien stoel te 
hebben genomen, naar dien 
van Jgen verplaatst, en den 
16 April 1729 gewijd. In 
1735 bragt eene nieuwe ver
plaatsing hem op dien van 
Mhodez. Hij vond in deze 
stad gelegenheid om zijnen 
ijver voor de constitutie aan 
den dag te leggen. Pater VION, 
een dominikaner, onderwees 
te Bhodez, j 0 het klooster 
xijner orde , de godgeleerd* 

heid. Bij een mandement, 
veroordeelde de bisschop, de 
afgeschrevene dictaten van 
dien religieus, als bevattende 
de dwalingen van JANSENIOS. 
Voor zijne veroordeeling had 
VioN te zijner verdediging aan 
den prelaat, eene memorie 
ter hand gesteld, die niet 
voldoende was bevonden. Bij 
verbeeldde zich, dat hij met 
minder gevaar en met meer 
voordeel op een grondgebied 
zoude verdedigen, hetwelk 
niet tot de jurisdictie van 
zijnen tegenstrever behoorde. 
Hij, verliet dus Modes en 
begaf zich naar Puy, alwaar 
hij tegen het mandement des 
bisschops een geschrift in het 
licht gaf, dat zeker weinig 
gematigd en berispelijk was, 
wijl het als beleedigend voor 
de ; bisschoppelijke waardig
heid, verboden werd. Pa'er 

VION ging verder» hij steIde 

zijne zaak aan Rome voor. 
Van zijnen kant schreef OOK 
de bisschop van Modes aan 
den Paus. Zijn brief is w" 
den 25 April 1742. B E P ' 
DICTOS XIV, die toenmaals 
den Pauselijken Stoel bekleed
de, antwoordde hem bij eene 
breve, van den 5 Ju'Ü da^r* 
opvolgende. Zonder de hooW-
zaak van het geschilpad,te 

behandelen, bepaalde a"5» 
deze voorzigtige Opper"nf" 
der tot het schetsen van eemge 
regels in dergelijke omsfan* 
digheden te volgen, e», *er* 



S A L. y 209 

wijl hij den ijver des bisschops 
lof toezwaaide, maande hij 
hem echter aan tot behoed
zaamheid en omzigtigheid. 
Het gedrag van pa Ier VION 
scheen aan zijne oversten niet
temin laakbaar toe. Een be» 
sluit van den 15 Maart 1743, 
van hun gezag uitgegaan, 
sloot hem voor.altijd van de 
orde-, uit, en verbood hem 
in<eenig klooster optenemen. 
Hij beriep zich op het par-
jement, hetvvelb-oxrrdeelde 
dat er voor liet tegenwoor
dige geen grond van appèl 
bestond. Intüsschen vervolgde 
de heer DE SALEON het jan-
senismus, overal waarbij het 
meende te ontdekken. Bij 
gaf «in het licht, en zond 
aan den Paus twee geschrif
ten getiteld : Het baïanis-
mus en het jansenismus her
rezen , tegen de vaders Be-
IELLI en BERTI, Italiaansche 
Augustijnen, en beroemde 
godgeleerden. Hij had bij 
deze toezending eenen brief 
gevoegd, waarin hij den H. 
Vader aanspoorde, dë wer
ken dezer paters te veroor-
deélen. Men oordeelde het 
te Home niet van pas, om 
aan dit verzoek gevolg te ge
ven. Het schijnt dat DE SA-
lÉojsr de leer van JANSENIÜS 
met het Augustijnsche stelsel 
verwarde, dat zeer van de
zelve verschilt, en met de 
leer der bulle Vnisenitus vol- ' 

XXH.DKEt. i 

maakt wel overeentebrengen 
is ; Welk stelsel, met goed
keuring der Kerk, door de 
school van den heiligen THO
MAS, en door de scholen aller 
religieuze orden , die onder 
den regel van den H. Aü« 
GtTSTlNOS leefden, voorge
staan werd. DE SALÉON werd 
in-1746 tot het aartsbisdom 
fienne benoemd, en over
leed den 1 Febr. 1751. Be
halve de boven aangevoerde 
schriften, heeft men nog van 
hem: Ihstruction etc. (Her
derlijk onderrigt over den 
woeker); hij verdedigt hierin 
de oude leer tegen het nieuwe 
gevoelen dat later, met be
trekking tot de leening op 
interest is aangenomen. 

SAÏERNE (FKANCISCÜS)„ een 
geneesheer van Orleans, leg
de zich bijzonder op de na
tuurlijke historie toe, en 
werkte met AIUUÜLTDE NO-
MEVILEE aan de voortzetting 
der verhandeling de la Ma-
tiet e médicale van GEOF-
FROI. Zij leverden het Die
renrijk) vervolgens de Na
tuurlijke historie der die
ren. De ontleedkundige be
schrijving, neemt het grootste 
gedeelte van dit laatste werk 
in. Nog bestaat er van SA-
EERSTE eene vertaling van het 
Synopsis aviunt van RA* , 
onder den titel, van Proeve 
over de natuurlijke geschie-
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denis der vogelen enz, Pa
rijs, 1766, 2 dl.» in 12.«"> 
Deze geneesheer overleed in 
1760. 

SAI.ES. — Zie FRANCISCUS 
VAK SAI.ES (Heilige). 

* SAIES (LODEWIJK graaf 
van), oudste broeder van den 
H. FRANCISCUS VAN SAI.ES , 
den 3 Jülij 1577, op het kas-
teel van Brens, in Chablais, 
geboren, werd naar het col-
legie van Annecy gezonden , 
alwaar hij groote vorderin
gen in de letteren en in de 
christelijke deugden maakte. 
Hij vergezelde naar Halte', 
den president ANTONIÜS FA.-
VRE, met eene onderhande
ling met den H.Stoel belast; 
bij zijne terugkomst werd hij 
door den hertog van Savooye 
bestemd, om de grenzen te 
bewaken, eiken oogenblik 
door de Spaansche troepen 
bedreigd, die in Franche-
Comté lagen, en hij behoedde 
de stad Annecy voor eene 
overrompeling. Prins THO
MAS Van Savooije, haastte 
zich hem in zijnen krijgsraad 
te beroepen, en hij verwierf 
aldaar eenen grooten invloed. 
De hertog van Nemours had 
hem ook benoemd tot ridder 
van _ den raad van Geneve, 
en in die betrekking bewees 
hij gewigtige. diensten aan 
zijn land. Hij noodzaakte de 
Spanjaarden verscheiden dor

pen te ontruimen, waarvan 
zij zich zonder oorlogsverkla
ring hadden meester gemaakt, 
en hij onderhandelde het ver
drag van Döle, dat een einde 
aan.de onlusten maakte. Hij 
liet ook op zijne kosten de 
vestingwerken van Annecy 
herstellen, en verdedigde die 
stad in 1630, tegen Lans-
WIJK X m , die haar in per
soon kwam belegeren. Nadat 
de vrede hem had vergund 
tot het stille leven terug te 
keeren, bragt hij zijnen ove
rigen levenstijd in het gebed 
en in godvruchtige oefeningen 
door. In zijne jeugd had 
hij de Fransche dichtkunst 
beoefend, en zijne proeven 
mogten de goedkeuring der 
kenners wegdragen; maar bij 
liet deze bezigheid varen die 
hem van ernstiger studiën, 
waarmede hij zich in devris* 
en vestingbouwkunde bezig 
hield, zou hebben kunnen 
aftrekken. Na zelf zijne goe
deren onder zijne kinde
ren verdeeld te hebben, over
leed hij den 24 November 
1654, Zijne Levensbesehrr 

, ving maakt het tweede deel 
wit van het Maison etc, 
(Natuurlijke huis van a«J 
heiligen F&J1SCJSCVS M« 
SJLES) door WicoaAS »l 
HAÜTEVJXIE , Parijs, i^f 
Zijn leven is ook beschreve? > 
door pater BrjOTER, A ^ f ' 
1718 ren 1737, in IV». 
Hetzelve is in het Italiaanse» 

http://Sai.es
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SA L. in 
vertaald door den markies 
ORSI, Padua, 1720, in 8.v° 
— Zijn zoon, KACHEL, VAN 
SAI.ES, te 1'horens in 1725 
geboren , die ds dapperheid 
eens krijgsmans met de een
voudige zeden eens christens 
vereenigde, begaf zich in de 
orde van Malta, en onder
scheidde zich. in verscheiden 
oorlogen' tegen de Turken, 
en dedBarbarijsche sseeroovers. 
In 1650 droeg hij bij tot de 
verdediging van Gandia<; 
vervolgens werd hij door zijne 
orde tot gouverneur van Saint 
Christophe, een der Antil-* 
lisohe eilanden, benoemd. 
Madatdie eilanden aaaFrank-
rijk waren afgestaan ,. beves
tigde hem LoDEWiJK XIV, 
in 1655, met den titel van 
onder-koning in het- bevel 
derzelve, en hij sneuvelde 
in het volgende jaar na de 
Engelschen in verscheiden 
bijzondere gevechten terug 
gedreven te hebben, 

SAI.ES. ~ Zie DEIILLE DE 
SAI.ES • 

* SALFI (FBANCISCÜS) , een 
Italiaansche letterkundige, 
den 1 Januarij 1759, te Co-
senza in Neder- Calabrie', 
geboren, legde zich vroeg
tijdig en zonder meester op 
de beoefening der wijsbe
geerte en schoone letteren 
toe, en trad het eerst in 

O 

het publiek op .meteene l.o 
Proeve van Anlhropologi-
sche verschijnselen, betrek
kelijk de aardbevingen , die 
in 1783 Calabrie verwoest
ten. De schrijver had zich. 
in dit geschrift voorgesteld , 
om de geschiedenis te doen 
kennen van den mensch, 
onder den invloed dier ver
schrikkelijke gebeurtenissen 
waargenomen. De stoutheid 
zijner gevoelens haalde hem 
bijna vervolgingen op den' 
hals. Daar deze brochure 
hem met eenige geleerden 
van Napels in betrekking 
had gebragt, zoo begaf zich 
SAIFI naar die 'hoofdstad, 
alwaar hij in 1788 eene —-
2.ó Economische Verhan
deling in het licht gaf, ten 
einde het beheer van het 
gasthuis van Cosenza te ver
beteren. Hij gaf daarenboven 
in het licht eene Allocutie 
in naam van een' der kar
dinalen , aan den Paus ge« 
rigt, en betrekkelijk de ge
schillen van het hof van Na
pels mei dert Paus over het 
regt van-het telpaard. of de 
hakkenei, hetwelk de S, 
Vader reclameerde \ — 3.° 
Aanmerkingen op het hof 
van Rome, onder het rubriek 
Londen, en Verlangen eens 
burgers, aan zijnen honing 
gerigt, die te Florence wer* 
den gedrukt, en bij welke 
gelegenheid, de regering hem 

2 
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met een kommandeurschap 
vereerde. SAKFI schreef ook 
tooneelslukken, waarvan er 
eenige opgang maakten. Toen 
de Fransche omwenteling was 
uitgebarsten, oordeelde SALFI 
vcorzigtig Nap els te verlaten, 
en nam de wijk naar Genua, 
van waar hij zich later naar 
Milcvne begaf. Hij werd ach
tereenvolgend benoemd door 
het gouvernement van Bres-
cïa, tot secretaris der com
missie, van wetgeving, en 
door het Cisalpisch-bestuur, 
tot secretaris van het open
baar onderwijs~, en eindelijk , 
in 1799 , tot lid.en alg#meen 
secretaris -der Napolilaansche 
regering. Tijdens den tweeden 
inval der Franschen in Italië, 
in 1800 , kwam hij te Mi-
latte terug en daar hij zich 
uitsluitend aan letterkundige 
studiën wilde toewijden, wees 
hij alle hem aangebodene 
adminislrative posten van de 
hand. Hij werd echter in 
1801, tot inspecteur der 
groole schouwburgen van 
Milane, en tot hoogleeraar 
der ideologie en der geschie
denis aan de universiteit van 
Brera benoemd. In 1807 
werd hem de leerstoel der 
diplomatie, en in 1809 die 
tan het openbare regt gegei 
Ten» Omtrent dezen tijd gaf 
SAI.FI eenige losse stukjes in 
het licht, zoo als Lofrede op 
4NTON1ÜS SERR.4; lessen 
over de wijsbegeerte der 

J geschiedenis ; en eene Ver
handeling over de vriĵ met* 
selarij, volgens LESSING, on
der het oogpunt der men» 
schelijke volmaaktbaarheid 
(per/eciibiliteil) beschouwd; j 
dit is een hekelschrift der j 
nieuwere metselarij, Hij deed j 
vervolgens eene vertaling in | 
het licht . verschijnen nn 
PAUSAMAS , eene andere in 
Italiaansche verzen van den j 
TIBERIÜS van CHENIER, e n 

der Tempelieren van RAÏ> 
NODARD; eindelijk een klein 
dichtstuk in drie zangen, 
getiteld : Iramo. Bij de ont
binding van het koningrijk 
Italië in 1814, werd SAXM 
naar zijn vaderland terug 
geroepen, en ontvinger eene 
jaarwedde en eenen post bij. 
de universiteit; maar daar 
hij nieuwe omwentelingen 
vreesde, kwam hij zich 'f 
Parijs vestigen , alwaar «ij 
zich uitsluitend met letter* 
kunde bezig hield. Het i«i» 
die stad, dat hij io'1834» 
als slagtoffer' der cnole[a ' 
morbus overleden is. Behal^ 
eenige artikels, aan de 4j' 
gemeene Biogrdphie van W 
CHAÜD geleverd , bestaat er 
van hem : l.o S«hSt<** 
dei Gr eet discorso . • • * 
Parijs, 1817, mede w W 
Fransch vertaald. — 2.° lof
rede van FlLMGlEBE, aa" 
het hoofd der werken «° f 
dien schrijver, te P«rf' 
in 1822, in 6 dl.n in 8. 

http://Sai.fi
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in het licht gegeven. — 3,° 
JEtistoire etc. {Letterkundige 
geschiedenis van Italië door•> 
den heer GlNGOENÊ, door 
F.: SALFJ voortgezet), 10.e 

dl, Parijs,. 1823, in 8.v° 
—• 4.° Résumé etc. {Hoofd-
inhoud der geschiedenis van 
de Italiaansche letterkunde), 
Parijs, 1828 2 dl.» in 
18.m0 enz. 

SALIAN of SAttAN (JACO-
BÜS), een Jesuit van Avi-
gnon, in 1557 geboren, on
derwees met -veel roem. Hij 
werd rector van het collegie 
van Bèsangon, en overleed 
te Parijs, den 23 Januarij 
1640, na verscheiden god
vruchtige werken in het licht 
te hebben gegeven., alsmede 
Jaarboeken van het oude 
Testament, Parijs, 1625, 
1641, 6i dl.» in fol. in het 
Latijn, in welk werk'hij vele 
geleerdheid heeft aan den 
dag gelegd. 

* SALICEX (WILLEM) , in 
het Latijn DE SALICÉTO of 
PtACENXiNDS, een geneesheer 
te Placenza , in het 4egih 
der 13.e eeuw geboren, om
helsde den geestelijken stand 
terwijl hij tevens de genees
kunde beoefende. Hij oefende 
zijne kunst uit te Bolognau 
*e Milaneen te Fenetiët 
Hij wordt als de eerste prac-
ticus beschouwd, 'die ziqh 

O 

bij de zieken van uit "de 
scheikunde •— in welke we
tenschap hij zeer ervaren 
was — ontleende geneesmid» 
delen bediende. Hij onder
wees ook de heelkunde, en 
oefende dezelve bij verkiezing 
boven de geneeskunde uit. 
Zijne physiologische, ontleed-
en scheikundige bekwaam* 
heden plaatsen .hem verre 
bovenzijnetijdgenooten. Naar 
het voorbeeld der Grieken 
en Arabieren, wendde hij 
in heelkundige gevallen, in 
plaats van de uitwendige mid
delen , in zijnen tijd in ge
bruik, het staal en het vuur 
aan. Hij vond een nieuw 
middel uil tot uithaling van 
den steen , en beschreef het 
eerst de ziekte der kinderen, 
onder den naam van melk* 
korst bekend :• l.o Liber in 
Scientia mediainali, et Spe-
cialiler perfeclis, quiSum» 
ma conservationis et cura* 
tionis appellatur, Piacenza, 
1475 , renette , 1476 , in 
fol. — 2.° Cyrurgia, ib. 
1476, in fol., eerste uit
gave , zeer zeldzaam, 1502, 
in 4.t° Deze wérken zijn in 
eenen origineelen , soms on« 
duidelijken stijl géschreven; 
maar men ontwaart ftt de
zelve wijze inzigtèn , en eene 
leerwijze welke te verkiezen 
is boven die der schrijvers, 
welke SALICETÖ ztjri voor
afgegaan. Hij overleed, naar-
3 



2 1 4 S A L. 

men meent ie ferona in 
1280. 

* SArjCETl(CHRISTOHFEL), 
minister Tan policie te Na* 
pels, onder JOZÊFBONAPAKTB, 
werd in 1 7 5 7 t e Bastia, 
uit eene der eerste familiën 
dier stad, geboren» Hij vol-
bragt zijne -studiën aan de 
universiteit ymPisa, alwaar 
hij dèn graad van doctor in 
de regten ontving, en werd 
advocaat bij den hoogen raad 
tan Corsika. In 1789, be
noemde hem zijne provincie 
tot afgevaardigde bij de al
gemeen© staten. Hij verzocht 
en verkreeg de vereeniging van 
zijn vaderland met Frank-
rijk» , Na lid der commissie 
van beheer en vervreemding 
der nationale domeinen te 
zijn geweest, bekleedde hij 
den post van procüreur-ge-
neraal-syndicus van zijn de
partement. SALICETI was een 
der opgetogen bewonderaars 
der Fransche omwenteling. 
In 1798, door zijn departe
ment tot afgevaardigde bij 
de nationale conventie be
noemd zijnde, schaarde hjj 
zich onder de hevigste vij
anden der koninklijke familie, 
en stemdevoorden dood van 

XODEWIJK XVI, zonder be-
roep en zonder uitstel. Bij 
herhaling in missie naar Cor-
sika en het zuiden gezonden, 
droeg hij uit afzijn vermo
gen bij tot het Vfelgelukken 

(I der revolutionnaire maatre
gelen in die landen door 
BARRAS, FRERON en andere 
landvoogden van het schrik« 
bewind genomen. Na op den 
9Thermidor(27Jtilij 1794), 
ROBESPIÈRRE en zijne mede-
pligtigen , naar het schavot 
geleid te hebben; werd SA' 
LICETTI naar de ' hoofdsfad 
teruggeroepen, maar liet 
schijnt dat men hem geene 
zeer. naauwkeurige rekening 
van zijn. gedrag afvraagde. 
Hij vereen igde zich met de 
Jacobijnen, en ondersteunde 
de pogingen, welke zij in 
het werk stelden, om op 
nieuw het gezag in handen 
te bekomen ; maar nadat de 
zamenspanhing van deze tege" 
de conventie mislukt was, 
werd er, een bevel van in 
hechtenisneming tegen hem 
uitgevaardigd , doch het ge
lukte hem te ontsnappen. In 
de amnistie van den 3 Bra* 
maire, jaar 4, begrepen, werd ; 
hij gouvernements commis
saris bij het Jeger van Ifaltè, ( 
en verbond hij zich aan. °en ; 
generaal BONAPARTE. HÜ?83 

het, die eene wapenschorsiog 
met den Paus onderhandelde. 
In 1797 werd hij als afge
vaardigde in den raad der vijf
honderden verkozen, alwaar , 
hij zich openlijk voor geeje 
partij verklaarde; op den 1» , 
Brumaire' echter scheen 1»J 
tot het di rectorium over 
hellen, en ,tegen de omwen* ! 
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teling gestemd, die zijnen 
landgenoot BotfAPARTK tot 
het consulaat verhief. Hoe 
zwak het deel ook was, dat 
hij aan de oppositie nam , 
welke zich in het wetgevend 
ligchaam — door de wapens 
van dien generaal te Saint' 
Cloud uiteengedreven — 
openbaarde, werd SALICETTI 
echter onder het getal der 
bannelingen begrepen ; maar 
hij had het aan den eersten 
consul te danken , dat zijn 
naam van deze lijst geschrapt, 
en hij oogenblikkelijk door 
het consulair-bestuur geëm-
ploijeerd werd. Hij werd in 
1800 naar Corsika gezon
den , en twee jaren later 
begaf hij zich als buitenge» 
woon minister naar Luoca 
ten einde de invoering eener 
nieuwe staatsregeling te be
sturen. Tan daar begaf hij 
zich in dezelfde hoedanigheid 
naar Genua , en kort daarna 
•werd hij commandeur van 
het legioen van eer. Vóór 
de vereeniging van dien staat 
met'het Fransche keizerrijk 
kwam hij te Parijs terug, 
en bij zijnen togt over de 
Alpen werd hij door struik-
roovérs uitgeplunderd. NAPO
LÉON zond hem in 1806 naar 
Napels , alwaar JóZEF hem 
tot minister van algemeene 
policie van dat koningrijk 
^noemde. Hij werd ook 
enigen tijd met de porte-

0 

feuille van oorlog belast. Mu-
KAX wilde zich niet onder
werpen , aan den invloed, 
dien hij op zijnen voorganger 
uitoefende, en liet hem bui
ten betrekking. Maar BONA
PARTE zorgde voor deszelfs 
behoud in den raad van zij
nen zwager, dien hij niet 
naar zijnen wil kon besturen , 
en bij wien SALICETTI hem 
als opzigter diende. SALICETTI 
had zich te Napels zoo vele 
vijanden op-den hals gehaald , 
dat er eene zamenzwering 
ontstond om zijn hotel in 
de lucht te doen springen , 
en het was eene toevallige 
omstandigheid , die hem aan 
de uitbarsting deed ontsnap
pen. Hij overleed te Napels, 
den 23 December 18,09; men 
waande dat hij vergeven was, 
maar de opening van zijn lijk 
bewees dat die verdenking^ 
ongegrond was. 

SALIER (JACOBDS) , een 
Franciskaner religieus, hoog
leeraar in de godgeleerdheid 
provinciaal endefinitor, over
leed te Dijon , in 1707 , 
in den ouderdom ' van 92 
jaren. De schóolsche god
geleerdheid was zijne voor
naamste bezigheid. Er be
staat van dien schrijver l.p-
Historia scolastica de spé» 
ciebus euoharistivis , Lyofi, 
1687, 3 dl.nin 44to Dijon, 
1692 en 1704. — 2.° Ca-

4 • ' 
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cocephalus sive de Plagia-
riis opusculum ,• 1694, in. 
12.m o ; — 3.o Pensees etc. 
{Gedachten over de zedelijke 
ziel), in 8J° In al deze ge
schriften stralen geleerdheid 
en bovennatuurkundige be
kwaamheid door, 

* SAI,IERI(ANTOÏÏI0S), een 
bekwame komponist, den 29 
Augustus 1750, te Legnano 
in de Yenetiaansche staten 
geboren , verkreeg in 1775 
den post van kapelmeester 
der keizerlijke kamer en van 
bet tooneel van ff^eenen. 
In 1784 kwam hij in Frank-
rijk, alwaar hg verscheiden 
opera's deed uitvoeren, die 
veel bijval vonden. In 1788 
te Weenen teruggekeerd, 
leverde hij JSSÜR , Jioning 
van Ormus, een stuk, dat 
aan keizer JOZKF II zeer be
haagde , welke vorst aan den 
schrijver 200 dukaten schonk, 
en hem eene jaarwedde van 
300 verzekerde. Kort daarna 
ging SALIERI een rijk huwe
lijk aan, en werd directeur 
van dezangschöol te Weenen, 
•vreemd lid van het instituut 
Tan Frankrijk en correspon
derend lid van het toonkün. 
stig conservatorium van ƒ•«. 
rijs. Hij is te FFeenen den 

• 7 Mei 1825 overleden. Hij 
heeft een aantal opera's in 
het Italiaansch , in het Hoog. 
duitsch en in het Franscb 
gecomponeerd. Onder dé laah 

sten hebbenden meeslen op
gang gemaakt, de Danaïden, 
in 5 bedrijven, in 1784 bij 
de koninklijke akademie van 
toonkunst uitgevoerd; met 
veranderingen in 1817 op 
nieuw uitgegeven: Tarare 
in vijf bedrijven, mede in 
1787 in de opera uitgevoerd, 
en bij herhaling en met ver
schillende veranderingen ten 
tooneele gevoerd. Hij heeft 
daarenboven een aantal losse 
stukjes zamengesteld, zoo als 
Serenade''s , symphonïèn, 
concerto's voor defortepiano 
en andere instrumenten, en 
verscheiden stukken kerk-
muzijk. 

*SAMG(CHRISÏUANAüfiüS« 
TOS), een protestantsche god
geleerde, en zoon vaneenen 
predikant dier sekte, werd in 
1622 te Dornesleben, een 

, dorp bij Maagdenburg gebo
ren. Onder het opzigt vanƒ9" 
nen vader, eenen geleerden 
man , opgevoed, maak Ie J»J 
snelle vorderingen in de lette
ren. Men zegt dat, hij in den 
ouderdom van 12 jaren.read» 
ervaren was in de Grieksene 
en Hebreeuwsche talen, e n 

dat hij den oorspronkelijKen 
tekst van het oude en nieuwe 
testament verstond. Na zijne 

studiën te Balie en «M« 
volbragt te hebben, he8^ 
hij zich naar Wolfenbuttel* 
alwaar hij zich verder oefen
de, en nuttige hulpbronnen 
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in de bibliotheek des her-
togs vond. Daar hij zich 
weldra in staat gevoelde om 
te schrijven, leverde hij ar
tikels aan verschillende Duit-
sche dagbladen, en gaf hij 
eene verhandeling in het licht, 
over de gevoelens der Ou
den en Nieuweren, betrek
kelijk de onsterfelykheid der 
%iel. Hij stelde zich voor 
om eene Geschiedenis van 
het eutychianismus in het 
licht te geven ; hij opende 
de baan daartoe reeds, door 
eene verhandeling, getiteld; 
Over het eutychianismus, 
ouder dan UoiYCHESt Hij, 
tracht daarin te bewijzen, 
dat hetnestorianismusen het 
eutychianismus, onverschil
lende gevoelens, enkel woord
geschillen waren, waarbij 
men, slechts uit misverstand 
niet van het zelfde gevoelen 
is ;* waaruit men moest aflei
den, dat de Kerk, bij het 
bestrijden dier bei'de kette
rijen, enkel hersenschimmen 
vervolgd had: dit gevoelen 
deed aan SALIG de gunst van 
den hertog van Brunswijk 
verliezen, JABLONSKI, de zoon, 
deelde het, zelfde gevoelen , 
hetwelk hij in een werk over 
jhet nestoriariismus ontwik
kelde. SAHG en hij werden', 
in eene akademisehe verhan
deling , door HOFFMAHN be
streden. Het schijnt dat SANG 
aan zijne Geschiedenis van 

O 

het eutychianismus, werkte 
en zelfs dat hij dezelve ten 
einde bragt, maar hij gaf 
haar niet in het licht. Men 
heeft van hem: 1.° een werk 
over de Naamregisters (dip-
tichen) der ouden, — 2.° 
Geschiedenis der geloofs
belijdenis van, Augsbürg, 
in het Hoogduitsch , 3 dl.1» 
in 4, to Er zijn er later twee 
andere in het Jicht versche
nen. — 3.° Nodus proedes-
iinationis solutus, een na-

( gelaten werk. SAIIG over
leed in 1739. 

* SAUN (MAÜRITS), een 
beroemde beeldhouwer, in 
1760 in SavQoye geboren , 
verliet, nogzeer jong zijnde', 
zijn vaderland, kwamte.Z#-
on, alwaar hij het beroep 
van schoorsteenveger uitoe
fende. Met eenen bepaalden 
smaak voor de kunsten gebo
ren, begon hij zich in het 
teekenen te oefenen. Nadat 
iemand zijnen eersten arbeid 
gezien had , moedigde hij 
hem aan om er partij van 
te trekken. SALIN werd me
taalgieter , en kwam in dienst 
bij eenen beeldhouwer; hij 
leerde te gelijkertijd lezen 
en schrijven, en beoefende 
de Latijnsche en zelfs de 
Grieksche taal ;een bewon
deraar der oudheid zijnde, 
leerde, hij van buiten Ho-
MERCS , PHWÜS , HERODOÏÜS , 
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STRABO, FIRGILIÜS , OVIDIÜS 
enz. en dééd zich tevens door 
zijne bekwaamheid in de 
beeldhouwkunde opmerken. 
Hij werkte met eene bijzon
dere vlugheid, en behield 
in zijne matig- en spaarzaam
heid de levenswijze van zij-

\ nen eersten staat. Hij.ver
wierf eenige fortuin, deed 
zich door zijn goed gedrag 
beminnen, en overleed te 
Lyon in 1809. 

SALINAS of SALINES (FRAN-
CISCÜS DE) , geboortig van 
Burgos, verloor het gezigt 
in den ouderdom van ÏO 
jaren. Dit ongeval belette 
hem niet zich bekwaam te 
maken , in de Grieksche en 
Latijasche talen, in de wis-
en toonkunst. Hij telde onder 
zijne beschermers Paus PAU-
LUS IV, en den hertog van 
Alba, die hemeen beneficie 
deed geven. Hij overleed in 
1590. Men heeft van hem: 
1.° eene uitmuntende Fer~ 
ha,ndeling_ over de toonkunst, 
in het Latijn , Salamanka, 
1592, in fol. — 2.° eene 
Vertaling, ia Spaansche ver
een , van eenige puntdichten 
van MARÏIAHS. 

SALINGUERRA , hoofd der 
Gibellijnsche factie, maakte 
zich in 1195 meester van 
het prinsdom Ferrare, Hij 
werd zoo vermogend dat hQ ' 
net gezag van den legaat des 

Pauses, en van den mark
graaf Azzou D'ESTE , hoofd 
der Guel/en, verachtte, en 
al hunue aanhangers uit Fer-
rare verdreef. Daar de mark
graaf D'ESTE zich hierover 
wilde wreken, bragt hij een 
leger op de been en bele
gerde Ferrare. SALINGÜEBRA 
deed voorstellen tot den vre
de, en liet hem de stad bin
nen komen ; maar wijl de 
markgraaf D'ESTE de vredes-
voorwaarden niet had willen 
aannemen , werd hij met zijn 
gevolg er weder uit verdre
ven. Later echter trok hij 
er weder binnen, en SALIN-
GUERRA. op zijne beurt ver
jaagd, en door RAMBERTI, 
zijnen luitenant verraden, 
stierf te Venetië in de ge
vangenis, in 1240, i» deD 

ouderdom van 80 jaren* 

; * SALTO (JOZEF), een let
terkundige, te Padua, » 
1700 uit'eene adellijke fa
milie geboren, heeft de vol
gende werken nagelaten: 1»̂  
PENELOPE, treurspel, r«* 
dua, 1724; — 2.° Orro, 
treurspel, ib. , 1730; — b* 
CriUsch onderzoek van een* 
ge schrijvers, ibid, l7iJb* 
-~ i.o God ah Verlosser' 
een dichtstuk in zes zangen. 
Ofschoon zijne beide tron*-
spelen bijval hebben ge?°n" 
den, heeft hij echter 2iJ«e" 
roem aan zijn dichtstuk ] 
danken gehad: hetzelve is1U 
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aöhtlingen (octaven), in een 
zuiveren buitengemeen dich
terlijken stijl geschreven, vol 
zalving en nieuwe en schit
terende beelden. Ofschoon 
de schoonheden van dit dicht-
stufc} im het algemeen bene
den die van de Messiade van 
KLOPSTOCK zijn, overtreft ech
ter het werk van SALIO het 
Hoogduitsch, door het plan, 
de orde, de zamenhang van 
al dessélfs deelen. SAHO was 
blijvend secretaris der aka? 
demie der vlugtelingen van 
Padua j en hij overleed in 
1737. 

4
 SAUS, naam eeneroude 

Zwitsersche familie, die eer
tijds eenige Souvereiniteits-
regten, in Graauwbunder-
land genoot, en waarvan het 
geslachtregister onder dezeh 
titel bestaat: Slemmatogra~ 
phia rhceticce families sali-
ccBorum, vulgo A SAUS ex 
authenticis documentis de' 
ducta, Chur, 1782, in fol,, 
waarvan slechts 36 afdruk
ken zijil genomen. Dit huis 
heeft verscheiden in de we
tenschappen en in de wapens 
beroemde mannen voortge-
bragt. "Wij willen er eenige 
van aanvoeren. — ULYSSES , 
vrij heer van SALIS , door HAL-
IER (Bibl. Aelv.) den Po-
ZYBIUS der Graauwbunders 
bijgenaamd, werd in 1594 
geboren, verkreeg in de on
lusten van Falleline {FaU 

lis Fëlina) den rang van 
kolonel, en deed zich bij 
verschillende gelegenheden , 
door zijne dapperheid, zijne 
regtschapenheid en zijne 
trouw opmerken. Hij onder
scheidde zich bij het beleg 
van la Roehelle in Frank
rijk en bij het leger der 
Nederlanden , alwaar hij het 
brevet van veld-maarschalk 
ontving, en 'werd vervolgens 
naar Italië gezonden. Door 
den graaf D.'HARCOÜRT , die 
Coni op de troepen van den 
prins THOMAS-FRANCISCDS van 
Savooye had ingenomen , tot 
gouverneur dier vesting be
noemd , verzekerde ÜLYSSES 
DE SALIS zijne gemeenschap
pen , door de onderwerping 
der naburige plaatsen, en 
ofschoon ziet, onderscheidde 
hij zich nog bij de belege
ringen van JVisza , Tortona 
enz. Hij verkreeg zijn ont
slag in 1643, en overleed 
in 1674. Zijne Memoriën, 
in het Italjaansch geschre
ven , worden door zijne fa
milie bewaard , en maken 2 
dl.n in fol. uit. — RAREL 
ÜLYSSES DE SALIS, te Marsch' 
Uns in Graauwbunderland, 
in 1728 geboren, verkreeg 
eerst eenen post van pode-
staat of burgemeester te 2'i-
rano in Falleline en deed 
zich vervolgens benoemen, 
tot zaakgelastigde van Frank
rijk bij de Graauwbunders, 
welken post hg gedurende 24 
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jaren, met een groot gezag 
bekleedde. Hij was met vele 

•geestdrift voor het nieuwe 
opvoedingsslelsel van BASE-
Dow ingenomen, en beproefde 
om een dergelijk gesticht ia 
zijn kasteel van Marscklins 
op te rigten; maar na een 
gedeelte zijner fortuin eraan 
te koste te hébben gelegd, 
zag hij zich genoodzaakt dit 
plan te laten varen, Deze 
poging om nieuwigheden in 
te voeren berokkende hem 
vele vijanden, welker getal 
door de Fransche omwente-
teling nog vermeerderd werd. 
Hij werd beschuldigd den heer 
DE SÉMONVlUE, gezant van 
Frankrijk, in hechtenis te 
hebben doen nemen, en hem 
aan de Oostenrijkers te heb* 
ben overgeleverd. Men maakte 
zijn proces op, en hij werd 
ten,dood veroordeeld; doch 
hij had de wijk naar /Fee-
«ere genomen , en overleed 
aldaar den 6 October 1800. 
Hij heeft in het licht gege
ven : 1 ,o Verhandelingen om 
Ie dienen lot de kennis der 
natuurlijke historie en de 
huishoudkunde der Beide 
Siciliën , Zurick, 1790, 2 
dl.» in 8.T°; — 2.° Frag
menten der staatkundige ge
schiedenis van Falteline 
ma,, 1792, 4 dl.n in 8.vo; 
-~ S.° Meizen door herschil-
lende gewesten van het ko
ningrijk Napels, 1793. De 
schrijver breidt zich in de

zelve veel uit over de land-
bouwkunde en de natuur
lijke historie, en vergelijkt' 
de schriften der oude land
bouwkundigen met de tegen
woordige praktijk. •— 4,° 
Dagblad voor het bondge
nootschap der Graauwbun-
ders , voornamelijk ook voor 
de natuurlijke historie en 
den landbouw, 6 afl.", t« 
zarnen 1 dl in 8.vo, 1799, 
— 54o Geschied- en staal
kundige oorkonden voor de 
Graauwbunders, 1799 > «* 
dl.» in 8.vo; — G.° Nage
latene werken t 1803, 2 
dl.n jn 8.vo enz. — BODÖIF 
IONIÜS HÜBERTDS, vrij heer 
DE S A U S , in 1732 geboren, 
begaf zich in dienst van 
Frankrijk, werd in 1780 
tot veldmaarschalk bevorderd, 
én verkreeg het §rool kruis 
van militaire verdiensten. 
Nadat de minister ACTON hem 
bewogen had, om in de dienst 
van jffapels overtegaan; or
ganiseerde RODOLF ANTOIWS 
aldaar,- het leger op beteren 
voet, en begaf zich in 1790 
weder naar zijn vaderland; 
in 1799, wierf hij voor Oos
tenrijk een door Engdaita 
bezoldigd leger aan, en nij 
overleed in 1807.— BUDÖI* 
DE SALIS, vrijheer ZWWS> 
regiments-adjudant bij d6 

Z witschersche garde, in dienst 
van Frankrijk, werd in 1736 
geboren. Daar hij zich op 
den noodlottigen dag van»611 
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10 Augustus in de Tuilerïên 
bevond, vergezelde hij Lp» 
DEWUK XVI naar de welge-
vende vergadering, werd in ' 
hechtenis genomen, naar de 
gevangenis der abdij vervoerd, 
en den 2 September deszelf
den jaars vermoord. -^- Jo-
ANNES GAUDENTIÜS ,, vrij heer 
DE SAUS, kwam tot den rang 
van kapitein, bij de Zwitsers 
der garde te P'ersailles, en 
ging vervolgens, als hoofd» 
officier onder de linie-troe
pen over. Hij maakte, onder 
den generaal MONTESQUIOU , 
den veldtogt mede van 1792, 
en keerde in • het volgende 
jaar naar zijn vaderland te
rug. Hij werd aldaar tot al
gemeen-inspecteur der «Zwit-
sersche krijgsmagt benoemd } 
maar hij deed-zich in de mi
litaire gebeurtenissen van dat 
tijdvak weinig opmerken. Jo-
AMES GADDENTIDS overleed 
in 1804. Men heeft van hem 
geachte Gedichten , Zurich;, 
1793, dikwerf herdrukt. De 
laatste uitgave, Weenèn, 

11815j. bevat verscheiden nieu
we stukken, en talrijke ver
beteringen. — De vrijheer 
DE SAUS SAMADE, in 1755 
geboren , was, bij het begin 
der Fransche omwenteling , 
majoor bij het regiment van 
ChclteaU'Fieusc; hij had 
onder zijne soldaten-, die te 
Nancy, in garnizoen lagen , 
^ e orde en de krijgstucht 
weten te handhaven. Het 

vertrek van den heer MAL-
SEIGNE in 1790, die zich 
naar de karabiniers van Zw-
neville begaf, mishaagde aan 
de soldaten, die aan het 
muiten sloegen, en hunne 
officieren gevangen kwamen, 
nemen. Na.dezelve op het 
koningsplein te hebben ge
voerd , vielen zij op hen aan * 
om hen te ontwapenen. Een 
hunner naderde den majoor, 
die zich in verdediging stelde; 
en zeide: » Nader niet; 
slechts met mijn leven zal 
men mijnen degen hebbén." 
Zijne oriverschrokkene hou
ding deed de soldaten ver
baasd staan ; maar door de 
aanhitsers opgemerkt, ston
den zij op het punt om den 
heer DE SAUS te ontwapenen , 
toen de luitenant-kolonel hem 

' toeriep: %> wat doet gij ma
joor? wij zijn hier alle ge
vangenen; geef uwen degen 
over. — Gij zijt mijn chef, 
antwoordde SAUS ; gij be-

; veelt het mij , maar ik zal 
; hem slechts aan u overgeven." 

Op den oogenblik dat hij 
denzelven ging overgeven t 
riepen duizend stemmen: 
» Hij is al te onverschrok
ken , dat hij zijnen degen 
bëhoudeJ" Inderdaad, hij 
was de eenige, die hem be
hield. Een zoo moedig ge
drag deed hem tot luitenant
kolonel benoemen, in het 
regiment van DIESBACH, dat 
te Rijssel in garnizoen lag, 
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en hij had, tijdens den moord 
van den generaal THÉOBALD 
DlUON, eene nieuwe gele
genheid om zijne onverschrok
kenheid aan den dag te leg
gen, Nadat de Zwilsersche, 
regimenten in dienst van 
Frankrijk afgedankt waren j 
begaf hij zich naar zijn va
derland. In 1803. kwam hij 

. ja Frankrijk terug, om er 
de ö ver blij i'selen zijner for
tuin bijeentezamelen , en hij 
overleed in hej zelfde jaar 
te Montargis, aan eene be
smettelijke ziekte. 

SAifisBURi* — Zie SAKIS-
"BÉRTV 

SAJULE (JOAHNES B A P T I S T A . 

t>E XA) , stichter der chris
telijke scholen, te Reims in 
1651 geboren , onderscheidde 
zich reeds in zijne kindsch-
heid door zijne godsvrucht, 
omhelsde- den geestelijken 
staat, ontving te Parijs den 
doctoralen hoed der godge
leerdheid, en -wijdde zich 
in zijne geboorteplaats aan 
de opvoeding der jeugd toe. 
Hij rigtte erin 1679, koste'-
looze scholen op, huisvestte-
de meesters in zijne woning, 
bestuurde deze nieuwe in-
rigtfng aan welke hij wijze 
reglementen gaf. Men gevoel
de weldra het .nut van dit 
gesticht; verscheiden steden 
haastten zich, om van zijne 
onderwijzers te vragen. Hij 

jj rigtte een noviciaat op, eerst 
te Reims, daarna te Parijs, 
vervolgens te Rouanen, In 
1684, deelde hij zijn vader
lijk erfdeel onder de armen 
uit, en legde er zich geheel 
op toe, om zijne ontluikende 
congregatie, die zich niet 
snelheid uitbreidde te be« 
vestigen. \a '1717 legde hij\ 
zijne waardigheid van, overste 
neder, en hield zich verder, 
enkel met zijne voorbereiding 
tot den dood bezig. Hij 
overleed te Rouanen'm 1719 
De abbé DE IA SAWE heeft 
verscheiden werken ten ge-
bruike der scholen en der 
broeders nagelatelf). Zijn in: 
stituut werd goedgekeurd door 
BENEDICTüs XIII, onderden 
naam van Broeders'derckris*. 
lelijke scholen.; Zijn Leven 
is in 1733, te Rouanen, 
in 2 dl.1» in 4t'o in het licht 
gegeven. Pater GARREAÜ en 
de abbé DBMOKTIS, hebben 
een ander geleverd , Parijs, 
1760 en 1785 j elk 1 dl.hi 
12.mo De abbé CARBON had 

er een in handschrift* nage
laten, het is onbekend «' 
het gedrukt is. 

4"SALLE (J .B.) , lerése-
lise geboren , was aldaar ge* 
neesheer tijdens de Fransche 
omwenteling. De burgerstand 
van JVancy benoemde hein , 
in 1789 tot afgevaardigd* 
bij de algemeene staten, »'* 
waar hg zich een gematigd 
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voorstander der hervormin
gen toonde., In de maand 
Augustus van hetzelfde jaar, 
verzette • hij er zich tegen, 
dat men aan den vorst het 
onbepaald veto toestond, en 
stelde in de volgende maand 
voor , om door eene wet de 
gevallen en de wijze te be
palen , bij welke de natio
nale vergadering kon ontbon
den worden. Gedurende deze 
zitting , verscheen hij weinig 
op de tribune ; zijne gevoe
lens schenen zelfs zeer dub
belzinnig, en men beschul
digde hem, een der bewer
kers van den opstand van 
Nancy te zijn geweest. In 
Mei 1790 deed hij een ver
slag over de onlusten van 
den Ehas , en beschuldigde 
den "heer DiEiniCH, den abbé 
D'EIMAR en anderen er eenen 
geest van tegenkanting legen 
de besluiten op te wekken. 
Den 13 December, verde
digde hij het volksgenootschap 
van Dax, door de omnici-
paliteit dier stad beschuldigd, 
en den 26 E>bruarij 1791 
"werd hjj tot secretaris ver
kozen. Hij bestreed in Mei 
het ontwerp, om het wet
gevende ligchaam in vier 
sectiën te verdeelen , en lokte 
het besluit uit tegen de be
werkers der godsdienstige 
onlusten te Colmar ontslaan. 
In Junij sprak hij eene kracht
volle redevoering uit tegen 
degene, die aan LODEWI/K || 

XVI de onschendbaarheid 
wilden ontnemen: men merk
te er dezen volzin in op ; 
» Liever zal men mij met 
dolken doorsteken, dan dat 
ik dulde dat de regering in 
handen van velen overga." 
In zijn verslag van den 22 
Julij, verhief hij zich te
gen de petitionarissen van 
het Mctrsveld. Hij stelde 
dezelve voor als vijanden des 
vaderlands, keurde het ge
drag goed der municipaliteit 
en van IA FATJBTÏB, die hen 
verstrooid hadden. Hij 'stelde 
de oprigting van buitenge
wone reglbanken voor, ten 
einde de tegenstrevers van het 
koninklijk gezag, te vervol
gen en te vonnissen. Gedu
rende de werkzaamheden der 
herziening, sprak hij steeds 
volgens dezelfde grondbegin
selen , en stelde hij al zijne 
pogingen in het werk, om 
dalgene uit de constitutie te 
doen wegnemen,wat naar 
het revolutionnaire geleek. Hij 
behield dezen geest van ge
matigdheid, zelfs na den 10 
Augustus, dag van de ver
nietiging der monarchie. In 
September 1792, door het 
J/ewMe-departement tot de 
nationale conventie benoemd; 
stelde hij al zijne middelen 
in het werk, om het besluit 
te doen intrekken, door het-
welke de conventie zich als 
regier van LODEYUTK XVI 
stelde; naardien hij daarin 
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niet kon slagen, vraagde hij 
dat de bekrachtiging van het 
vonnis voor de primaire ver-
gaderingen mogt verzonden 
worden. In de maand Sep
tember 1792, beschuldigde 
hij MARAT eenen dictator te 
hebben gevraagd ; en den 26 
Februari) 1793 , klaagde hij 
hem aan, als in een dagblad, 
het volk te hebben uitgenoo-
digd, om de opkoopers aan 
de deuren hunner magazijnen 
optehangeni en als onophou
delijk de menigte tot plun
dering en moord aantespo-
ren. Den 8 Februarij ver
zette hij zich nadrukkelijk 
tegen de schorsing der ver
volgingen tegen de bewerkers 
en handlangers der Septem
ber- moordtoóneelen. SALIE 
had zich in den rang der Gi* 
rondijnen geschaard en toonde 
béstendiglijk de vijand der 
bergparèij te zijn. Den 31 
Mei 1793, in den val der 
eersten begrepen, den 2 Junij 
in staat van beschuldiging en 
den 28 Jultj buiten de wet 
gesteld, vlugtte hij met GUA-
DKÏ en andere Girondijnsche 
afgevaardigden naar JEvreux, 
In die stad vervolgd, en ge
noodzaakt dezelve te' verta
len, nam hij de wijk naar 
JBrelagne, alwaar hij te Quitn. 
per scheep ging, enzichnaar 
Bordeaux begaf. Daar hij zich 
in deze stad niet zeer veilig 
achtte, dwaalde hij langen-
tijd van de eene schuilplaats 

naar de "andere en van dé 
eene spelonk naar de andere 
rond : eindelijk nam hij zij
nen intrek bij den vader van 
GÜADET. Hij werd aldaar ont
dekt, en den 19 Junij 1794, 
in hechtenis genomen, den
zelfden dag ten dood veroor
deeld , en den volgenden ge
ëxecuteerd. Hij was 34 ja* 
ren oud. 

* ' S A U S (PHÏLIPPÖS «;."}•'• 
een teekenaar en kunslwer-
ker of machinist, ieSeissel, 
in 1723 geboren, leerde de 
teekenkunst in de school van 
eenen Lyonneschen schilder, 
SARRABAT genaamd, en nam 
vervolgens lessen van FRAN-
CISCÜS BOÜCHER. Hij vestigde 
zich te Lyon, en bragt ia de 
fabrijkèn dier stad talrijke ver
beteringen. Hij slaagde voor
namelijk in 'het schildere» 
van bloemen, en om dezelve 
op stoffen te, brengen. M 
vervaardigde ook met de we
versspoel, bewonderenswaar
dige tafereelen van dieren? 
het gelukte hem zelfs omi ver
heven portretten op zijden" 
stoffen te maken, die de mees; 
te gelijkenis aanboden: »}e" 
noemt vooral de po»'lretT 
van LODEWIJK XTen van de 
keizerin van Rusland. '» 
is aan hem, dat men ne 

denkbeeld van zijden-stoöe» 
voor meubels te danken heelt» 
Hij was het die de vliegen^ | 
weversspoel uitvond , te*ve " [ 
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vaardiging van gazen en an
dere stoffen yan, allerlei groot
te j en hij gaf daarvan de 
proeve in het paleis der Tui-
leriën in tegenwoordigheid 
van LODEWIJK XVI. TÜRGOT 
deed hem in 1775 het orde
lint van den H. MICHAEI. be
komen , met eene jaarwedde 
van zes duizend livres, en in 
1783, ontving hij de groote 
gouden medaille, tot beloo-
ning bestemd der voor den 
handel nuttigste ontdekkin
gen. Nadat gedurende het 
beleg van Lyon, zijne werk
plaatsen geplunderd, en zijne 
kunst werktuigen vernield wa
ren, verkocht hij zijne meu
bels en kostbare voorwerpen, 
ten einde zijne machines we
der tot stand te kunnen bren
gen. In de laatste jaren zijns 
levens verbeterde hij de zijde
molens. SALIE overleed te 
Lyon , den 27 Febr. 1804. 

SAM.E. — Zie SALE. 

SAUENGRE (ALBERTDS HEN
DRIK DE), raad van den prins 
van Oranje, in 1694te'sé?ra!-
venhage , uit eene Fransche 
familie van protestantsche uit
gewekenen geboren. Na- de 
geschiedenis en de wijsbe
geerte te Leyden te hebben 
beoefend, legde hij zich op 
de regtsgeleerdheid toe, en 
verdedigde openlijk eene the
sis tegen het gebruik van hei 

XXII, DEEÜ, 

aanwenden der pijnbank; ten 
opzigte van beschuldigden, 
die hunne tnisddden blijven 
ontkennen; eene thesis, welke 
men kan toejuichen ,:indien 
het te doen is , , om de /pijn» 
bank, rwelke tot het volledig 
maken der bewijzen wordt 
aangewend, maar welke men 
moet verwerpen, ten opzigte 
van het aanwenden der pijn
bank , om na de volkomene 
overtuiging des misdadigers, 
ook zijne; bekentenis 'te be« 
komeu; eene bekentenis:, die 
steeds noodzakelijk is, om de 
vonnissen des geregts in de 
oogen der menigte als-billijk 
te doen beschouwen, ora de 
misdadigers itf de behoorlijke 
gemoedsgesteltenis . te bren
gen, ten einde ;de uitvoering 
van hun vonnis té ondergaan, 
om van hen de voor de open
bare veiligheid noodzakelijke 
inlichtingen te bekomen, enz. 
Hij begaf zich fia den vrede 
yan Utrecht naar Parijs , 
reisde door Engeland', en 
werd aldaar in 1719 tot lid 
der maatschappij van Zonden 
aangenomen, In 's Graven" 
hage teruggekeerd , werd hij 
door de kinderziekte aange
tast , en overleed den 27 Juli} 
1723..Zijne voornaamste wer
ken zijn: l.o Hisloireelc, 
{Geschiedenis van ffloifT* 
MAüRi koninklijk hoogleer» 
dar in de Griekscheiaadte 
Parijs), 1715, 2 dj.«. in 
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8.t°i dït is de verzameling 
der hekelschriften, tegen de
zen beruchten tafelschuimer 
voortgebragt.— 2.°jfJémoi-
fes etc. (Letterkundige ver
handelingen)y 1715 — 17, 
2 dl.a in 1 2 > ? , later door 
pater' DESMOLETS voortgezet. 
-— Z.Q Novus thesaurus anti-
qüttatum r omanor um, 1716 
— 19, 3 dl.a in fol,: eene 
verzameling, welke vele losse 
stukken bevat, die aan de 
nasporingen van GRiEVlus ont
snapt waren, — 4.° E loge 
etc. (Lof der dronkenschap), 
1714, in 12.M-0, eene geest
speling, waaruit men geen. 
1 waad denkbeeld van zijne 
zeden moet afleiden, herdrukt 
in 1798, niet bijvoegsels en 
veranderingen, die er een 
nieuw werk van maken. — 
5.° eene Uitgave der gedich» 
ten van IA MONNOÏE, 

SiitiER (CUÜDIÜS), pries
ter, opziener der bibliotheek: 
des konings van Frankrijk, 
lid der Fransche akademie 
en van die der opschriften, 
in 1685 teSaulieu, diocees 
van Aüiun geboren , en te 
Parijs in 1761 overleden. 
Na den geestelpen staat te 
hebben omhelsd , kwam hij 
te Parijs, en bezorgde al-
date "eene bijzondere opvoe
ding. Tegeljjkertijd zocht hij 
zich gemeenzaam te maken 
met de oude talen v a h ^ w . 
ropa en Azië, zonder daar

om de levende talen te Ver
waarlozen. In 1715 lid der 
akademie van opschriften, in 
1719, hoogleeraar van het 
Hébreeuwsch bij het koning 
lijk collegie, tolk-secrelaris 
van den hertog van Orléans, 
voor het Hebreeuwsch en het 
Syrisch geworden zijnde, ver-
ving hij, in 1721, Bomtf 
in den post van bewaarder 
der handschriften van de bi
bliotheek des konings, en werd 
in 1729 lid der Fransche aka
demie. Er bestaat van hem! 
1.0 ffistoire etc. (Geschie
denis van den heiligen Zo-
DEWIJIC), door Joismu, 
met een toelichtend woof 
denboek — glossaire — 
1761, in fol. — 2.o geza
menlijk met MEÏ-OT (Examen 
etc. (Critisch onderzoek van 
het leven van CJSTRVCCIO 
door MACMIAVEL)'. hij »nt" 
slüijert in dit geschrift de je
gens en valsche grondbegin
selen van dien schrijver, en 
toont aan, dat zijn held slechts 

een verfoeijelijke struikroo-
ver was; ~ 2.° geleerde 
Verhandelingen, welke de 
Gedenkschriften der «««-
demie van schoone lelie^n 

verrijken, nuttige en he•• 
langrijke nasporingen, «oor : 
eene naauwkeurige critiek ge* 
schraagd; bondige overwe
gingen en aanmerkingen, «J 
eenen voor het onderwerp 
passenden stijl: ziedaar het-
gene wat men in de W*" 
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ken van den abbé SALLIER 
aantreft. Hij heeft ook me
degewerkt aan de berede
neerde Catalogus van de bi
bliotheek des konings, uit 10 
dl.n in fol. bestaande, waar
van 4 over de handschriften, 
3 over de godgeleerde wer
ken , 2 over de schoone let
teren , 1 over de regtsge-
leerdheid. Men vindt in het 
31.e dl. der Per%ameling 
van de akademie van opschrif
ten de Lofrede van SAL
LIER , door LE BEAU. 

SALLO (DioNTèius DE), heer 
van Coudraye, te Parijs in 
1626 geboren , werd in 1652 
tot lid van het parlement van 
Parijs benoemd, en is de 
uitvinder der Letterkundige 
Tijdschriften. Hij kwam op 
het denkbeeld van het Jour
nal des savans (Dagblad 
der geleerden) , dat hij, in 
1665, onder den naam van 
HÉDOÜVILLE , een' zijner be
dienden , in het licht gaf. 
Naauwelijks waren de eerste 
bladen van dit tijdschrift in 
het licht verschenen , of er 
verhieven zich klagten tegen 
hetzelve, die het deden ver
bieden. SALLO', genoodzaakt 
zijn werk te staken , liet er 
de zorg van over aan den 
abbé GALLOIS , die zich en
kel tot uittrekselen bepaal
de , zonder de schrijvers noch 
hunne voortbrengselen te be-

oordeelen. SALLO overleed 
te Parijs in 1669. Behalve 
zijn Journal, waarvan hij 
slechts 13 N.0ff heeft uitge
geven , heeft men nog vaa 
hem: 1.° Traite etc. (Fer-
handeling over dé Legaten 
a latérè), 1665, 1669, in 

' 1 2 . M O . _ [2.o Traite etc. 
(Verhandeling over de na
men en bijnamen). — 3.° 
Mémoire etct (Verhande
ling over het vraagstuk > 
om ie weten of men de ko
ningin moet noemen MARIA 
THERESIA van Spanje, of 
wel MARIA THERESIA van 
Oostenrijk). SALLO heeft in 
handschrift nagelaten eéne 
verzameling van aanleeke-
ningen en uittrekselen, be* 
slaande in 9 dl.h in fol. waar
van 7 over dé geschiedenis! 
én 2 mengelingen. Gedurende 
den hongersnood van Parijs, 
in 1662, in eene afgelegene 
straat, door eenen ongeluk
kige aangerand, die hem zijne 
beurs vraagde, gaf SALLO hem 
dezelve; maar liet den dief 
door zijnen knecht volgen, 
die hem bij eenen bakker 
een brood zag koopen en het 
vervolgens aan zijne uitge
hongerde kinderen brengen: 
den volgenden dag begaf SAL-
LO zich naar het huis van dien 
man, die, tóen hij hem zag, 
zich verloren waande: het 
was een arme schoenmaker 
zonder werk, eö met een 

2 '• 
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talrijk gezin belast. Stel u 
gerust, zeide hem SALLO , 
ik kom niet om u ongeluk
kig , te maken: ziedaar 30 
pistolen, die ik u schenk; 
koop leder en werk, om 
uwe kinderen brood te ge* 
ven]. 

een prachtig huis bouwen,' 
en tuinen aanleggen, welke 
men diegene meent te zijn, 
thans nog onder den naam 
van Tuinen van SALLÜS' 
Tivs bekend, Nooit heeft ie
mand sterker dan hij zijne stem 
verheven tegen de weelde, 
de gierigheid en andere on
deugden van zijnen tijd; maar 
zijne deugd beantwoordde niet 
aan het gegronde zijner he-
kèlingen. » SAI-LUSTWS, zegt 
DE BROSSES , werd in eene 
hoofdstad opgevoed, alwaar 
de weelde den toon voerde; 
zijn hart nam de geheele ver
wijfdheid derzelve aan, de 
voorbeelden van bedorven
heid, waarmede zijne jeugd 
otnringd was, verleidden heat, 
zonder hem te-verblinden. 
Hij had. altijd zeer naauw-
keurige denkbeelden van het 
goed en het kwaad; terwijl 
hij zijne geheele gestrengheid 
voor zijne redeneringen be-
hield, bragt hij eene volsla
gene losbandigheid in zijne 
zeden; ofschoon hij een meê-
doogenlooze bestraffer der on
deugden van anderen was, 
veroorloofde hij zich zelve» 
de verregaandste uitspattin
gen." Zoodanig was de on
gerijmdheid van al die oude 
zedemeesters, van wien de 
hedendaagsche filozofie den 
lof uitbazuint, overtuigd dat 
ZÜ > even als de eerste v_an 
de deugd niets anders heeft 
dan den dikwerf herhaalden 

SAMÜSTIUS-CRISPÜS (CA-
JOS), een Latijnsche geschied
schrijver, in het jaar 668 van 
JRome, 86 vóór J . C. onder 
het 7.e consulaat van MARI-
vs, en het 2.e van CORNE-
nrjs CINNA , geboren: hij was 
van Amiterne, eene stad in 
bet land der Sabijnen, thans 
San Fittörinoy in Jbruzao 
genaamd. Hij werd te Rome 
opgevoed alwaar hij tot de 
eerste waardigheden geraakte.. 
Zijne zeden waren zoo be
dorven , dat hij eerloos ver
klaard en van den Senators
rang beroofd werd. Door 
Mn.0 in overspel betrapt met 
FAÜSTA , zijne vrouw, dochter 
van den dictator SrilA, werd 
hij gegeeseld en tot eene boete 
veroordeeld. Hij verteerde 
zijn geheele vermogen door 
zijne losbandigheden. JÜLIDS-
C-3ESAR, wiens partij hij om
helsd had, deed hem weder 
in de orde der Senatoren op
nemen y en gaf hem heiland-
vpogdijséhap van Numidië, 
alwaar hij door de schreeu-
wendste ohregtvaardigheden 
onnoemelijke rijkdommen ver
zamelde. fl|j liet te Home 
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naam, en defzelver opgc 
smakte lofrede. Hij overleed 
gehaat en veracht, in het 
jaar 35 vóór J . C. SA£LUSTI-
ÜS had eene Romeinsche Ge
schiedenis zamengesteld, die 
met de stichting van Rome 
begonj maar er zijn slechts 
fragmenten derzelve tot ons 
overgekomen, door DE BROS-' 
SES in verband gebra'gt, en 
in 4.dl«, in 4.*° in het Jicht 
gegeven, Parijs, 1777. Er 
bestaan van hem nog twee 
geheele werken: de Geschie~ 
denis der %amem wering van 
CATELINA, en die der oor
logen vanJoGükïHA, koning 
van Numidië. Dit zijn twee 
meesterstukken, MARTIAMS 
vond zoo veel behagen' in de
zelve , dat hij den schrijver 
den eersten, der Romeinsche 
Geschiedschrijvers noemde, 
flij schreef ook £riei)en aan 
QJESAR over het bestuur van 
den staat: alles in dezelve 
ademt de vlèijerïj , den par
tijgeest en den hartstogt. Eu-
stisius SAILVSTIÜS heeft 
dezelve afzonderlijk uitgege
ven met eene vertaling, 1 
dl., in ;18.«n0' Zijn stijl is 
bondig, vol waardigheid en 
nadruk, » Hij denkt sterk 
en edel, zegt B.OLUN, en 
hij schrijft zoo als hij denkt» 
Men kan hem met die stroo-
Dien vergelijken, dié terwijl 
zij hunne beddingen naamver 
hebben dan de andere, daar

door ook dieper zijn." [De 
beste uitgaven van SAU>ÜS-
TIÜS zijn die van ELZEVIR , 
1634, in 12.*°, Cum nolis 
variorum, Amsterdam, 1674 
en 1690, in 8^o • ad usum 
Relphini, 1679 , in 4.*° ; 
Cambridge, 1710,' in 4.*°; 
Parijs, B ARBO F v 17 4 4 en 
1761, in 1 2 ^ ° ; die der ver
zameling van LBMAIRE , door 
BTJRNOÜF bezorgd, meteen 
Letterkundig verslag óver 
de voornaamste uitgaven en 
vertalingen vanr-nSdjjLVS-
TJÜS in verschillende <• long» 
vallen, door A. A. BARBIER, 
Parijs, 1821, in 8.?°, en 
eindelijk dié van PJUNCHE , 
Parijs, 1825. — Ook ma
ken de Wérken van S'At-
I-ÜSTIÜS, met bijgevoegde ver
taling in het Fransch, een 
gedeelte uit van de prachtige 
uitgave def Colleciion des 
auteurs laiins, onder opzigt 
van M. NISARD, Parijs, 1840, 
royal in 8.vo] —' Hij had een' 
neef, mede SAJDLÜSTIÜS ge
naamd, aan wien HORATÏÜS, 
de twedè ode van zijn tweede-
boek opdroeg. 

SAWTJSTIUS-PROMOTÜS (SE
CUNDUS), een Gallisch Veld
heer , die zich door zijne dap« 
perheid onderscheidde. JU
LIANUS , in 360 Augustus 
verklaard, benoemde hem tot 
landvoogd vin Gallië, en nam 
hem in 363 tot ambtgenoot in 

3 
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het'consulaat aan. Men weet 
xtiet in welk jaar hij stierf. 
Men schrijft hem toe eene 
Verhandeling over de Go* 
den en de Wereld, Rome, 
1638, in 12,™-°, Grieksch 

• en Latijn, Leyden?. 1639, 
in 12.m°, «en in de Opus-
cula mythologica -physicat 

Tan. TH. GALE, Cambridge, 
1671, en Amsterdam, 1688, 
in 8,vo FORMET heelt er in 
zijnen Philosophe païen, 
1759, 3 dl.» in 12.^°, eene 
Fransche vertaling van ge* 
leverd. 

SALMANASAR , zpon van TE-
GWTH-PflALASAR , volgde 21J-
nen vader in het koningrijk 
van Assyrië, in het jaar 
729 vóór J . C. op. Deze 
vorst verdelgde Samarië tot 
in deszelfs grondslagen, be
laadde OSEE of OSEAS, ko
ning van Israël, met kluis
ters, en zond hem gevanke-
ÏQk weg (Zie (OSEAS). Na 
dezen krijgstogt", ondernam 
de koning van Assyrië den 
oorlog tegen de Tyriërs en 
maakte zich meester van bij
na al de steden van Phenicïè. 
Maar na in een zeegevecht 
de nederlaag, te hebben be
komen, Het.bij een gedeelte 
van zijn leger achterkom de 
stad Tyrus jntesluilen , be
gaf jiftfi Weder naar Jssyrië, 
en overleed aldaar in 714 
vóór J . C. 

SALMERON (ALFONSÜS) , een 
godgeleerde, te Toledo, in 
1515 geboren, kwam ie Pa-
rijs, om zijne studiën te vol
brengen.' Hij voegde zich al
daar bij den H. IGNATIÜS 
VAN LoroLA, en was een der 
eerste leerlingen van dien be* 
roemden orde-stichter. SAÜ-
MERON werd door verscheiden 
Paussen belast met gewigtige 
aangelegenheden in Duitsch-
land, ia Polen , in de Ne
derlanden en in Ierland, 
Hij verscheen met luister in 
de kerkvergadering van Tren-
te } alwaar hij als godgeleerde 
Van den heiligen Stoel bijzat; 
en hij droeg veel bij tot de 
oprigting van het collegie van 
Napels, alwaar hij in 1585 
overleed. Deze Jesuit liet 
eenen door zijnen ijver en zij
ne werken beroemden naam 
na. Men heeft van hem Vraag
stukken en' Ferhandelingen 
over de Evangeliën, de Han
delingen der Apostelen en de 
kanonieke Brieven , in 15 dl.n 

in fol, waarvan de 8 eerste 
te Madrid'in 1601 en 1602 
en de 8 overigen te Keulen, 
in 1604 in het licht versche
nen. Zijne kunde is uitgebrew 
doch slecht bekookt; zij" stIJl 

los, doch al te vol woorden. 
Hij is een der verdedigers™" 
de genoegzaamheid der uit
wendige meening bij de be
diening der Sacramenten,. 

^SAtSl.KlKBURGfFBEDEBlK 
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III5 Wild-en Rijngraaf van), 
een zonderling persoon , in 
1746, te Limburg, in de 
Belgische provincie Luik, 
geboren, sproot uit het oude 
huis, der Rijngraven, en ves-
tigde zich reeds vroegtijdig te 
Parijs, alwaar hij zich een 
prachtig hotel liet bouwen, 
hetwelk het paleis van het 
legioen van eer is geworden. 
Tijdens de omwenteling in 
Holland, in T787 , schaarde 
hij zich aan de. zijde der pa
triotten. Op eene reis naar 
Frankrijk, bood hij zich 
bij den heer DE CAXONNE aan, 
roemde den invloed dien hij 
in '<? Gravenhage genoot, 
en toonde zich der belan
gen van Frankrijk toegedaan. 
Deze minister deed hem een 
een brevet van veld-maar-
schalk , met een tractement 
van 40,000 livres bekomen ; 
hij was er dadelijk óp u i t , 
dit inkomen te doen realise
ren , en men was zwak ge
noeg hem 400,000 livres V3 

geven. In Holland terugge
keerd , maakte hij zijne han
delwijze verdacht indeoogen 
aller partijen. De verdediging 
van Utrecht, was hem toe
vertrouwd ; maar, ofschoon 
hij 8000 man onder zijne 
bevelen had, gaf hg deze 

§laats zonder slag of stoot aan 
e Pruissen over, hetwelk 

vrij wel schijnt overeente-
stemmen, met hetgene wat 

mevrouw DU DEBFANT in hare 
Briefwisseling van hem zegt, 
die hem van lafhartigheid 
beschuldigt, en een niet zeer 
gunstig, denkbeeld van de 
jeugd van dien prins geeft. 
De wijk • naar Parijs geno
men hebbende, bewoonde 
hij het schoone door hem ge
bouwde hotel, omhelsdq de 
revolulionflaire'grondheginse.. 
len, en werd tot bevelheb
ber der, nationale garde be
noemd ; maar gedurende het 
schrikbewind werd hij be
trokken in de zoogenaamde 
zamenzwering, in de gevanr 
genis van het karmeliten-
klopster gesmeed, waarin hij 
was opgesloten.. Ypor deregt-
bank van Coffinhal gevoerd, 
werd hij door dezelve,. ten 
dood veroordeeld en den 23 
Julij 1794 geëxecuteerd. 
Krachtens een besluit van den 
17 September 1795, werden 
zijne goederen aan zijne fa
milie teruggegeven» Zijne 
zuster, de prinses AHELU 
van Hoken&ollern, deed na-
sporingen doqn pm zijn lijk 
te vinden:, deze omstandig
heid heeft aan TRENEOII het 
onderwerp toteénen treur
zang geleverd, getiteld: AMG* 
HA , of de Heldhaftigheid 
der austerliefde, Parijs, 
1807 en 1808. 

SALMON (FRANCISCDS), leer
aar en bibliothecaris van, het 
4 . ' . 
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gesticht, en het. genootschap 
der Sorbonne, in 1677 te 
Parijs uit eene gegoede fa
milie geboren , waakte zich 
bekwaam in de geleerde ta
len en vooral in het He-
breeuwsch, en overleed plbt-
sehjk te Chailloi' in 1736. 
Men heeft van hem eene 
Traite etc. (ferhande* 
ling over de beoefening der 
kerkvergaderingen), Parijs, 
1724, in 4,to Deze, om hare 
geleerde aanxnej^ingén^alge-
ineen geachte verhandeling, 
is door eenen Duitscher in 
het Latijn vertaald, Zeipzig, 
1729. Er bestaat een Ca~ 
laldgus der bibliotheek van 
SAIMOJT , 1737, in 12.»»o. 
aan het hoofd van welke men 
zijne Lofrede vindt. 

SALMON (THOMAS), een En-
gelsche geschiedschrijver, té 
Zonden, in 1743 overleden; 
is de schrijver van het On* 
partijdig onderzoek der ge
schiedenis des tijds van Gi 
£ URN ET , Zonden , 1 7 2 4 , 
2 dl.n in 8.VÖ Hij bewijst 
er in, dat BCRNET , als ge
schiedkundige veel gewaagds 
voordroeg, en de waarheid der 
daadzaten verminkte. SALHON 
is een der leden geweest, die 
aan de beuzelachtige en on
bekookte compilatie der Jl-, 
gemeene Geschiedenis (Zie 
Site) hebben 'medegewerkt. 
~- Men moet hem niet ver
warren met NAÏHAIUEI, SAL* 

| MON, iijnt oudsten broeder^ 
die in het licht heeft gege-
ven; l.o ffe volkplantingen 
der Romeinen in Engeland, 
1731, 2 dl.» ih8.vo;_i. 2,o 
Geschiedenis van het graaf 
schap Hertford, 1728, in 
fol ; —. S,o J)e oudheden van 
Surrey , 1736. 

? SALMON (ROBÈRT) , een En-
gélsche werktuigkundige, ia 
1763 teStratford-op-Jvon, 
in het graafschap PVarwkk% 
geboren, was de zoon4 van 
eenen timmerman en aanne
mervan gebouwen. Hij ont
ving slechts eene zeer onvol
ledige opvoeding, en begon 
met afschrijver, bij eenen 
regtsgeleerde te zijn. later 
door den heer HÖILAIVD , 
aannemer van gebouwen,aan 
de herstelling van het paleis 
van Carllon-Housei gebruikt, 
werd hij ook belast met de 
groote herstellingen en smaak
volle verfraaijingen, welke de 
hertog van SEDFORD, te fVw 
bum-Jbbey liet ten uitvoer 
brengen, en deze heer ver
bond hem aan die residentie, 
in hoedanigheid van bouw
en werktuigkundige. Eoi' 
ï-AffD had 'te Woburn een' 
tfranschen werkman doen ko
men, om in dat land, het
welk gebrek aansleenen heeft, 
de bouwwijze aantëwenden, 
in zekere streken van het 
^aste land gebruikelijk, en 

"die in een mengsel van aarde 
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en gehakt s troo bestaat. 'SAÜ-
MON maakte zich met deze wij
ze bekend» bragt dezelve tot 
meerdere volkomenheid, en' 
het gelakte hem door middel 
van een weinig natte kalk, 
in.de binnen deelen aange-
bragt , in sterkte en schoon 
voorkomen, de gebouwen te 
evenaren die van den besten 
steen waren opgerigt. Men 
vindt èene ontwikkeling zij
ner handelwijze , in het 27.e 

dl. van de Fer&ameling der 
maatschappij iian kunsten. 
De hertog van BEDFORD was 
zoo voldaan over zijnen ar
beid , dat hij hem met het 
beheer zijner uitgestrekte do
meinen belastte. SALMON die 
2ich steeds mét nieuwe ver
beteringen bezig hield. be
wees , tegen een zeer alge
meen vooroordeel", hetwelk 
wilde datinen hethoog-stam-
mig hout niet zoude snoeijen, 
dat eene wel-aangebragte 
snoeijing, voordeelig is voor 
de belangen des eigenaars, 
en dat zij de hoedanigheid 
des houts, door dé knoesten 
die zij er in vermenigvul
digt, verbetert en verfraait. 
Hij heeft in de verzame
ling der maatschappij van 
kunsten eene Fet''handeling 
met platen, over dat onder
werp jn het licht gegeven. 
SAIJJON is te PF'oburn-Jbbey;, 
Je n 9 October 1821 over
leden. Zijne voornaamste uit

vindingen zijn een menschen 
strik of klem , om de wild-
stroopérs en andere bosch-
vernielers Ie vangen, zonder 
hen ernstig te bezeeren ; eene 
handelwijze, om op een nieuw 
doek, de schilderstukken van 
beschadigde muren of hout
werken overtebrengen: deze 
handelwijze is beschreven in 
de Dagboeken der maat
schappij van kunsten; eene 
weegschaal , dié de graden 
des gewigts, op eene wijzer
plaat aantoont gelijk aan die 
der uurwerken j een' werk
tuig om de voorwerpen op 

,te visschen , die op den bo
dem der diepste wateren ge
vallen zijn ; een nieuwe breuk» 
band, waarvoor hij een uit
vindingspatent bekwam, en 
ten ópzigte waarvan hij in 
het licht heeft gegeven : Jtna-
lysis of the yenèral construc
tion oftrusses, 1807 , in 8.vo 
De landbouw heeft hem ook 
eenen stroohakker te danken -, 
waarvan de lemmetten regt in 
plaats van krom zijn, hetwelk 
aan dezelve eene gelijkmatige 
kracht geeft; een zaaiwerk-
tuig dat altijd de regte lijn 
volgt, welke de uitwijkingen 
van het paard ook zijn, dat 
hetzelve voorttrekt, eri ver
scheiden andere vernuftige 
uitvindingen, Tan eenige zij
ner werktuigen heeft men 
eene afbeelding in de Ency
clopédie van REES, 

5 • • • - . . • 
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SALOMÉ" , zuster van HE
RODES den Groote, niet 
minder wreed dan haar broe
der , oefende een onbepaald 
gezag uit op zijnen geest. 
Hpt was op hare noodlottige 
inblazingen, dat hij MARI-
AMNE , zijne echtgenoote, en 
twee bij haar verwekte zonen, 
ARISTOBÜMTS enAtEXANDER, 
die hij hartstogtelijk beminde, 
deed omkomen. Nadat SA-
LOMÉ weduwe van twee echt-
genooten, JOZEF en COSTO-
BARUS was geworden , welke 
die wreede vors», aan zijne 
wraak had opgeofferd , be
proefde zij vruchteloos om 
met STLLEÜS in den echt te 
treden. HERODES deed haar 
een derde huwelijk aangaan 
met ALEXAS. Slechts korten 
tijd overleefde zij den koning, 
haren broeder. —Men moet 
haar niet verwarren met 
SAÜOHÉ* , hare nicht, door 
HERODES bij ELPIDE , zijne 
negende vrouw, verwekt. 

SAIOMÉ" (MARIA) , vrouw 
van ZEBEDEÜS , moeder van 
de heilige Apostelen Jjco-
SCrs den Meerdere en Jo-
ANNES den Evangelist, was 
gewoon den Zaligmaker op 
zijne reizen te volgen en 
Hem te dienen. Zij verzocht 
aan JESÜS CHRISTUS dat wan
neer Hij in zijn rijk zou zijn 
gekomen , hare beide zonen, 
de eene aan zijne regter-en 
de andere aan zijne linker

zijde moglen gezeten zijn, 
SALOMÉ vergezelde JESOS naar 
den Calvarieberg en verliet 
Hem niet aan het Kruis, Zij 
behoorde ook tot het getal 
dergenen die specerijen koch« 
ten om Hem te zalven, en 
die des Zondags vroegtijdig 
aan het graf kwamen. Zie 
daar alles wat ons het E W 
gelie van SALOMÉ vermeldt» 
en alles wat men er verder 
bijvoegt is apocrypAe. 

SAIOMON of de fnddh* 
pende, zoon van DAVI» en 
BETHSABEE, werd in het jaar 
1033 vóór J . C geboren. 
De Heer beminde hem, ep 
deed hem door den profeet 
NATHAN den naam van Je' 
didiah, dat is door God be
mind, geven. Zijn vader iet 
hem bij zijn leven tot Ko
ning van Juda en Israël 
kroonen, en reeds toen g« 
hij bewijzen van eene vol
maakte wijsheid. Na denî ooft 
van DAVID bevestigde wjflc; 
op den troon door den doott 

van ADONIAS, die niet °P" 
hield er naar te dingen , «J 
van JOAB , eenen onrpstige» 
en woeliger* geest, d>e zjh 
diensten als eenen »te* „ 
schouwde om over konwge" 
te bevelen, Hij huffde .fW 
de dochter van eenen rB* 
RAO van Egypte. 0^»° " 
dergelijke verbindtenijn'n 
het algemeen verboden y« 
ren, schijnt het echter niet, 
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dat de Heer deze afkeurde, 
en men moet dezelve als eene 
goedgekeurde uitzondering 
beschouwen, te meer daar 
de prinses, de dienst v«n 
den waren God, had om» 
helsd , en er toe kon bijdra
gen Hem ook in EgyptelQ 
doen aanbidden. Het is waar, 
dat in het Zfi Boek derko* 
ningen, de dochter van P H A -

feBAO, onder de vreemde vrou
wen genoemd w o r d t , die 
SAtoMON tegen de wet h u w 
de ; m a a r , daar het doel van 
den geschiedschrijver w a s , 
de lijst der vrouwen van dien 
Vorst optegeven, zoo kon hij 
de eerste niet overs laan, of» 
schoon zij nie t in h e t geval 
der overigen verkeerde, Kor t 
daarna verscheen God aan 
SALOMON in den d r o o m , en 
beval hem te v r a g e n , al wat 
hij wenschen zoude. S A L O -
MON bad H e m , hem een leer
zaam har t te geven , genegen 
om de .goede raadsgevingen 
aantebooreri e n : optevolgen. 
G o d , dqor de bede van dien 
jeugdigen vorst b e w o g e n , 
gaf hem niet alleen meer 
wijsheid , dan aan alle,andere 
menschen , maar maakte hem 
tevens den rijkste en heerlijk-

. ste aller koningen. S AIOMON 
legde deze bui tengewone wijs
he id aan den d a g , in het 
vonnis da t hij v e l d e , om te 
on tdekken , welke de ware 
moeder van een kind w a s , 
hetwelk twee vrouwen elkan

der betwis t ten , Terwijl S A - f< 
tOMOjr eenen pngestoorden !; 
vrede genoot, ondernam hij j 
den Heer eenen tempel, en || 
voor zich zelven een paleis . 
te . bouwen. Hij sloot een 
verbond met HIRAM , koning i 
van Tyrus, van wien hij f 
ceder- en mastboomen ont- ' 
ving , ten einde zijn ontwerp j 
op eene waardige wijze ten ij 
uitvoer te kunnen brengen. 
Hij gebruikte meer dan twee i 
honderd vijftig duizend lie- j | 
den , tot den opbouw van den !: 
tempel, welke in schoonheid j 
en pracht al degene'overtrof, 
die tot dusverre ter véree- j 
ring van het Opperwezen 
waren opgerigt. Na eenen ! 
zevenjarigen arbeid , was het j 
werk voltrokken, en SALO- j.j 
MOW wijdde den tempel m e t f; 
plegtigheid i n . De ouden . " f; 
van Israël en het geheele ij 
volk werden tot deze heer- "j 
lijke inwijding uitgenoodigd. |! 
Nadat SALOMON den tempel j| 
voltooid had, liet hij een [.; 
prachtig paleis voor zich zei- |, 
ven en voor zijne vrouwen j 
bouweq ; bij herstelde de f 
muren van J&rmalem; ver- j 
grootte het plein van Mello,-
dat tusschen het koninklijk | 
paleis en den tempel lag; j : 
verfraaide verseheiden steden, i 
in de geheele uitgestrektheid j 
zijner staten , en, deed ver- | 
scheiden andere versterken. }i< 
Nie t t e vreden Jiet i n w e n - | 
dige van zijn rijk verfraaid 1 
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Ie hébben, deed hij zich 
buitenslands eerbiedigen. Hij 
noodzaakte de Amorrhiten , 
de Hethiten, de Pheresiten, 
de Heviten.en de Jebusiten 
hem schatting te betalen. 
Hij breidde de grenzen zijner 
staten tot aan den Eüphraat 
uit-, en rustte te Jsiongaber 
èene vloot ui t , die hij naar 
Ophin zorid , Tan waar de-
zelve eenegroote hoeveelheid 
gouds medebragt. Zijn ge-r 
bied strekte zich uit over 
alle rijken, van af den Mu* 
phraat tot aan het land der 
JPhilisthéërs, en tot aan de 
grenzen van Egypte. Zijne 
jaarlijkschè inkomsten belie
pen 666- gouden talenten, 
zonder de schattingen te re* 
kenen, welke de Israëliten 
opbragten, en de regten-, 
welke de koopwaren betaal
den. De luister zijner hof
houding , de weelde zijner 
tafel, de ontelbare menigte 
zijner officieren, de rijkdom 
hunner kleeding, de pracht 
van zijn paleis, de wijsheid 
"van zijn bestuur verwierven 
hem eenen beroemden naam 
in vreemde landen. De ko
ningin van Sabé kwam hem 
hulde bewijzen als aan den 
wijste der mannen en den 
heerlijkste der koningen. 
SAtOMoN handhaafde den 
door hem verworven roem 
niet. Zijn hart opende zich 
voor allerlei ondeugden. Hij 
had tot 700 vrouwen en 3Ó0 

bijwijven. Hij bouwde tem
pels voor ASTARTÉ , godin 
der Sidoniërs; voor MOLOCH, 
god der Ammoniten; voor 
GHAMOS , afgod'der.Moabiten, 
Sommige kerkvaders zijn van 
gevoelen , dat hij voor zijnen 
dood boetvaardigheid pleegde 
over zijne ongeregeldheden; 
maar de H, Schrift verklaart ] 
zich duidelijk over zijnen j 
val, en zegt niet dat hij we- - \ 
der is opgestaan. Sommigen 
beweren dat hij den Ëccte' j 
siastes of Prediker [Gohe- [ 
leth) schreef, om een blij- j 
vend gedenk toeken zijner ; 
bekeering te zijn; waar is | 
het dat dit boek het werk , 
is van eenen man, terugge
komen van alle dwalingen, 
waarin zijn geest eii zyn 

hart zich hebben kunnen ; 
wikkelen ; maar het schijnt 
niet, dat zulks het voort-
brengsel is van eenen boet
vaardige, die levendig ge
troffen i s , en gebukt gaat 
onder den last zijnermissla 
gen. lntusschen spreekt H 
in het laatste hoofdstak v* 
uitdrukkelijk over de zwaK- j 
heid en de gevaren der men-
schèn in zijnen ouderdom, 
van den val der ster*en, 
van de onbestendigheid^ 
opperhoofden en bestuurders 
der volken, dat men «e» ( 
niet kan onthouden te g«" 
looven , dat hij van * » c b ^ i 
ven spreekt: hij voert d 
vreeze Gods aan als het eeo'S 
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midde), om zich voor dit 
alles te behoeden: Memento 
Creatoris tui in diebus juven-
tutis tuce antequant veniant 
dies qffliclionis et appro-
pinquent anni dequibus di~ 
cas; Non mihi placent. 
Quando commóvebuntiir cus
todes domus et nutabunt viri 
fortissimi (*). Men tan raad
plegen de verhandeling van 
dom CALMET over de zalig
heid van SALQMON, en een 
tatijnsch werkje van pater 
GIU.ES MAHTIIT, premon-
stratenser in de abdij Bonne-
Espêranee: SALOMON pee-
nilens, Bergen , 1727 , in 

12.MO » Zonder, zegt een 
ascetisch schrijver, vertroos* 
tende denkbeelden te willen 
wedërstreven , moet men be
kennen , dat de bekeering 
van een' mensch, die, met 
zulk een verheven verstand, 
en met zulk eene buitenge
wone genade begunstigd, 
zulk eenen diepen en blij-
venden en door zoo vele 
openbare en ergerlijke gru
welen gekenmerkten va! heeft 
gedaan , niet in de gewone 
orde der Voorzienigheid i s , 
ofschoon dezelve altijd bene
den hare barmhartigheid 
blijft, en zij schijnt aftehan-

(*) Men zegt dat de jeugd het tijdvak der hartstogten is, vooral 
van dien, welke te gelijkertijd het ligchaam en de ziel aanrandt. 
Maar de waarneming leert ons dat juist deze, nog versehrikkelijker 
is in den ouderdom. Indien hij als dan minder hevig is, indien hij 
minder met zijne toerusting en middelen is omgeven , heeft hij alsdan 
©ole een blijvender uitsluitender en vermoeijender indruk. De jeugd 
heeft voor zich de gezeggelijkheid, de verstrooijing, de menigte, de 
verscheidenheid, de ongestadigheid harer aandoeningen en harer 
voorwerpen; die trotschheid der deugd, welke zich geheel anders 
ten toon spreidt, wanneer zij wordt aangerand, of in het geval i» 
zulks te zijn, dan wanneer zij in zich zelve verontrust, zij uitwen
dig geene offer» meerheeft te doen, en dat hare zegepraal enkel op 
gedwongene onthoudingen uitloopt. De geïsoleerde, werkelooze grijs» 
aard, die geene andere gezellen dan zijne verbeeldingskracht heeft, 
vernederd van eene, sedert lang vrijwillige, deugd tot eene nood
wendigheid te zien gebragt, verkeert werkelijk in een' neteliger toe
stand. Sterk door overweging, door hoop en door den eerbied, 
dien hij zich zelven verschuldigd is, zou hij nog zeer zwak zijn, in
dien de godsdienst in zijn hart geene diepe wortelen had geschoten , 
en dat hij er met vaardigheid en levendigheid, zich de denkbeelden er 
niet van kon te binnen brengen, en de gevoelens doen herleven: indien 
hij zich in de jaren der kracht en des genots, geene wapens had 
bereid tegen eene wereld, die nog gevaarlijker is , wanneer zij ont-
vlugt, dan wanneer zij Ons te gemoet komt. Laat on» hier bijvoe
gen dat het natuurlijk gestel de grijsaards wanneer zij niet behoor-
Jjik hebben geleerd zich eene wet te stellen zoo verre onder het juk 
hrengt, dat zij zelfs ongebonden worden, en door de onmatigheid 
aunoe dagen verkorten, en dat zij in dien staat weinig geschik* 
Ĵjn voor den strijd der deugd. Zij worden laatdunkend, opge

blazen, twistziek, ongezeggelijk, nalatig in het waarnemen der 
godsdienstpligten, en rusten als het ware uit, op hunne werken 
en hun verloopen leven, dit alles opent voor den bekoorder ver-
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gen van die groote moeije-
lijkheid, welke de heilige 
PAutcs als eene sbort van 
onmogelijkheid beschouwde, 
niet met betrekking tot de 
goddelijke goedertierenheid; 
maar ten opzigte van de be
dorvenheid , de verblinding 
van een verzadigd hart, dat 
af keerig is van, en walgt voor 
gevoelens en denkbeelden, 
die het tot God kunnen te
rugbrengen. Impossibile est 
eos qui semel sunt ülumi-
nati , gustaverunt etiam do* 
num caelesle, et participes 
faoti sunt Spiritus sancti, 
gustaverunt nihilominus bo-

num Dei ^verbum, viriutes* 
quoe SOBCUU venturi, et pro-
lapsi sunt, rursum renovari 
ad. poenitentiatn." Wat er 
ook van de boetvaardigheid 
van SALOMON wezen moge, 
God , teregt vergramd, liet 
hem aankondigen, dat Hij 
zijn rijk verdeelen en tien 
stammen aan JEROBOAM ge
ven zoude. SALOMON overleed; 
in het jaar 975 vóór J.C. in 
den ouderdom .van 58jaren, 
na eene veertigjarige regering. 
Behalve den door onsgenoeni" 
denJScclesiastes, in 12 hoofd-
stukken, bestaan er van hem, 
nog twee, onder de kanonieke 

scheidene deuren. Zij verwijderen Hét dehkb~eëlï des doods, en 
worstelen tegen deze redelijke noodzakelijkheid, met eene hardneK-
kjgheid, die aan de jeugd in het schitterend Saizoen des leven» on
bekend 1S. Een oude heeft wel gelijk gehad te zeggen : M»Ua se-
nem circumveniunt incommoda. Het is de ouderdom , die het voor
beeld van groote struikelingen aanbiedt, struikelingen, die verta< 
zend en onverklaarbaar zijn, in mannen, die sinds eenen zoo lan 
gen tijd, met al het licht der godsdienst, en met de zachte gevoe 
lens der deugd gevoed zijn. J a , het is de noodlottige ° u a^ d , 0" ' 
waarin men eenen SALOMÖN, eenen TERTÜJCUANUS , eenen osiw» 
eenen LIBERIUS en, indien men een voorbeeld onzer eeuw• benoe»> 
S?™n u ?WP,,?.?A.N ™ë vallen. Men moet zich niet verwonderen, >«• 
nit»„f v'i s t eh jke "«Weren dit tijdvak des levens gevreesd, en zee' 
opregtelyk gewenscht hebben hetzelve niet te bereiken. » «k fAf 
W M W Ï ^ P * e e n h u n n ? r

]
d a t al»es te vreezen; en, nogjongzandf 

wrfitJi8 ,h.vo
1

or d a* tjHvak testerven, waarin mij allerlei kracw 
'ï ï?nn l l»0 nS r?Ja n zoude,* , M a a r d a a r ' k miJ m e ' betrekking tol. M• 
ze ongerustheid , zoo wel als ten opzisrte van alle audere , op degon 
wili « £° f t

e ,dSe ,d ,£e r i i e t ' he^aaldeSik het lebed vTn dien « U 
welke door dezelfde vrees gekweld werd: lüe nroiicias me »» te£, 

W e n m
el dez P w e S - \ e t r e u , r d e iK he* m iJne levensbaan te ««»»* 

5k"g no'ff eehepl ^ ? , e ' - o p h,e* 'iidst iP *e kunnen eindigen, * a a K 
leven vaarwel 1 ™* •»»*"-k™cht en middelen bekleed, door V 
ondervinden L rtoffgen' A61 8enoeSe" v a " een vrijwillig offer M 
e-nog gebruik val''ï

 Wer<S ld t e b l a t e n , met het reg* «»dAS,"frtl 
mij di wet ï t r t S V maken.V M a a r b e h a l v e da* de goddelo.k» w 
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boeken opgenomen, werken: 
l.o de Spreuken (MisIe) in 31 
hoofdstukken, eene verzame» 
ling der uitoountendste grond
regels van godsdienst en ze-
dekunde, waarbij sommige 
schrijvers voegen het Boek 
der wijsheid, als eene ver
zameling der grondbeginse
len van SALOMON en de uit
drukkingzijner leer, ofschoon 
de schrijver des boeks onbe
kend zij. Men vindt in het
zelve , zoowel als in de Spreu
ken eene kracht en eene zal
ving , welke de ongewijde 
zedemeesters aan hunne lessen 
niet kunnen geven. » Wan
neer men slechts oppervlak
kig , zegt een godgeleerde, 
de grondregels van het Boek 
der wijsheid, de Spreuken , 
den Ecclesiastes leest, zon 
men gedrongen zijn, dezelve 
als oordeelkundige en nuttige 
zedelessen te beschouwen, 
tot welke de ingeving niet 
gevorderd wordt, en die de 
natuurlijke vrucht van een' 
regtschapen geest zijn. Maar 
wanneer men dezelve door
grondt, wanneer men dezelve 
met het licht der ondervin» 
ding, door de plooijen van 
het hart doet gaan , en vooral 
wanneer men dezelve verge
lijkt met de dorre en opper
vlakkige grondregels der Fi-
lozofen, begrijpt men ligtehjk 
dat dezelve van hooger oor
sprong Zijn.» _ .2.0 Het 
•aooglied (Sir ffasirim), in 

acht hoofdstukken , een ge
heimzinnig werk , vol onge
kunstelde en teedere uitdruk
kingen, dat onderden sluijer 
der metaphora, volgens eenigë 
Kerkvaders j de vereeniging 
van J. C. met zijne Kerk 
voorstelt, en volgens anderen 
de vereeniging der regtvaar-
dige ziel met God. Onder 
hét aantal commeutariën, tot 
welke hetzelve heeft aanlei
ding gegeven, moet men on
derscheiden dat van BOSSUET, 
van PETRUS NANNI, en een 
Hoogduitsch werk, te Bre-
men, in 1776, dooi*B0jv<SE, 

. volgens de handschriften van 
eenen beroemden protestant 
in het licht gegeven. Bij de 
Hebreërs was het lezen van 
dit boek enkel aan diegene 
veroorloofd , welke den ou
derdom van 30 jaren bereikt 
hadden. De wulpsche ver
beeldingskracht der ligtzin-
nigen heeft er dikwijls mis
bruik ^van gemaakt; maar 
waarvan maakt de bedorven
heid des geesles en des har
ten , geen misbruik ? » Bit 
boek, zegt een schrijver, 
drukt de gevoelens uit eener 
heilige ziel, voor den oor
sprong van haar bestaan j deze 
gevoelens kunnen noch te le
vendig, noch te teeder zijn: 
degene, die er de ondervin
ding van gemaakt hebben, 
zijn door het lezen van het
zelve niet beleedigd; en de
gene die er niets van weten', 
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bunnen zich van dit lezen 
onthouden." Een der beste 
bewijzen , dat men ten gunste 
van dit boek kan aanroeren , 
is dat de Joden, ten allen 
tijde van hun bestaan, zoo 
zeer genegen, om aan de 
Goddelijke schriften vleesche-
lijke verklaringen te geven 
(getuige hunne denkbeelden 
betrekkelijk den MESSIAS) , 
met ons omtrent de geestelijke 
strekking van het Hooglied 
instemmen. Men moet hier
bij voegen , dat de uitdruk
kingen , die in de nieuwe
re talen berispelijk schijnen, 
zulks in de oude niet zijn , 
en dat het de verbeeldings
kracht is , zoo als de pre
sident DE BROSSES zegtY die 
de talen bedorven heeft (Zie 
EzECHiëi,.) De H. Schrift ver
meldt ook dat SALOMON 3000 
Gelijkenissen en 1005 Ge' 
zangen had zamengesteld (*), 
en dat hij verhandelingen over 
alle planten had geschreven , 
van af den ceder des Liba-
nons tot aan dehyzop-plant, 
en over allé dieren der aarde , 
de vogelen \ kruipende die
ren en visschen ; maar deze 
werken zijn niet tot ons ge
komen. Men beschouwt als 
van SALOMON zijnde, een g-e-
bed in het 3.« Boek der Ko
ningen , VIII, 23 - 5 3 , en 
de Psalmen 72 en 127. De 

overige boeken, welke toen 
aan SALOMON toeschrijft zijn 
niet van hem, maar in la
tere tijden zamengesteld. De 
meest gezochte der onder zij
nen naam in het licht ge
geven werken, zijn: 1,° De 
sleutels van SJLOMON, waar
van de oude handschriften 
zeer gezocht worden.— 2.? 
De Lapide philosophorum, 
in de verzameling van BflB* 
NANÜS, Frankfort, 1625, 
in 8.vo; 3jO J)e kwink
slagen van SALOMON met 
de Antwoorden van JÜM" 
CON, een zeer ligtzinnig werk
j e , in Fransche venen, 'n 

lö.mo , zonder jaartal, B»" 
thisch, in zeven bladen, zeld
zaam. Behalve deze hoeken, 
hebben de rabbijnen de mees
te hunner droomerijen onder 
den naam van dien zoo'»»J* 
zen koning geplaatst, VVp 
critici zijn van gevoelen dat 
de vermaarde LocMAN der 
Arabieren, niemand anders 
dan SALOMON is, en h""ne 

bewijzen zijn van dien aard, 
dat dezelve dienaangaande 
geenen twijfel overlaten \W 
LOCMAN). Men heeft »»» 
den abbé DE. CBOIST een» 
eenigzins romaneske Zeve"S' 
beschrijving van SAlOÜ > 
Parjii. l§8i,i».8.«> [0j* 
heeft het leven van ƒ»'ƒ•£ 
koning aan den lïederdmt 

de(euwPrLZ*èJfe1t!ge^ 2 e ^ e n 5000>' «"aarde' Heï>reeuwsche en «eeuwsene teksten zgn overeenkomstig de Vulgata. 
Chaï* 
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schen dichter W. Ë. SELS 
tot onderwerp van een zoo
genaamd heldendicht gediend, 
dat onder den titel van SA-
J.OMON, Koning van Israël, 
in XII Boeken, te Am~ 
sterdam, 'm 1765, in 4.*° 
is in het licht verschenen]. 
Onder de Geschiedenissen, 
of liever de Romans, zoo
wel in onrijm als in dicht* 
maat, die men bij de Ooster* 
lingen, over dezen vorst, de 
typusder Aziatische wijsheid, 
vindt; willen wij het be
ruchte boek aanvoeren , door 
FERDOÜCT geschreven , en ge
titeld Soliman-Nameh. 

SALOMON EEN VIRGA , een 
Spaansche rabbijn en kun
dige arts, in het begin der 
I6.eeeuw,is de schrijver van 
een belangrijk werk getiteld: 
Schebet Juda. Men vindt in 
hetzelve . eene Geschiedenis 
der Joden, van af de ver
woesting des tempels Van 
Jeruzalem tot op den tijd 
yan dien rabbijn. DAVID 
GANZ, een andere rabbijn , 
heeft, hem eenige onnaauw-
ieurigheden verweten; Er 
hebben verscheiden nitgaven 
van deze Geschiedenis der 
Joden plaats gehad , als te 
Mantua, te Venetië, te 
Konstantinopel, te Saloni-
chi en te Amsterdam; en 
in het Hoogduitsch te Xra* 
kau, in 1591 , te Praag, 

in 1619, en te Amsterdam, 
in 1640; 'en eindelijk in het 
Portugeesch \& Amsterdam, 
in 1656. GENIIDS heeft er 
eene Latijnsche vertaling van 
geleverd, Amsterdam, 1651, 
in 4 . t 0 ; en BASNAGE heeft 
er gebruik van gemaakt, in 
zijne geleerde Geschiedenis 
der Joden. 

SALOMONI (PETRUSMARIA), 
een geleerde natuurkundige, 
te F~erzo of Averzo, den 
29 Aprü; 1696 geboren, be
gaf zich onder de vaders der 
maatschappij van;j£sr/s, bij 
welke . hij zich voornamelijk 
op de natuurkundige weten
schappen toelegde. Hij on
derwees de wijsbegeerte te 
Pistoja;, te Florence en te 
Prato, alwaar hij in 1763 
overleed. Bij heeft nagelaten: 
1.° Dissertalionum compen-
dia de fontium origine , 
Florence, 1747; — 2.° Se-
lector theses ex logica et 
physica, ibid. 1748; —3,« 
Compendiaria dissertatio de 
coloribus ibid. 1740; — 4.o 
Selecta problemata ex cos-
mographice elemeniis, ibid. 
1753; —5.» een aantal leer
handelingen over de sterre
en wiskunde. 

SALONIJTA (PPBLTA LICIKIA 
JULIA CORNBHA), vrouw van 
keizer GAMJENOS, in het jaar 
243 , vergezelde dien Vorst 
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op zijne ' krijgstogten, en 
weinig scheelde er aan of 
zij werd door de Gothen ge
vangen -genomen., toen GAL* 
IIJÏNÜS hen uit Illyrië ver-» 
dreef. Terwijl zij zich bij 
Milane ophield, alwaar de 
tiran AüKEOms de vaan des 
oproers had geplant, werd 
zij in eene tegen GALIIENÜS 
gevormde zamenzwering ge
wikkeld , en zij sneefde in 
den zelfden nacht, waarin 
haar echtgenoot en de prin
sen harer familie ten dood 
werden gebragt. Zulks had 
plaats den 20 Maart 268. 
SAIOKINA, wier romaneske 
geest, met geestdrift de wijs-
geerige ontwerpen omhelsde, 
had voor PLOXINIUS de ver
gunning bekomen, eene stad 
te bouwen, die volgens de 
wetten van PIAIO zoude be
stuurd worden. Deze stad 
moest PiATON0P0l.ïS genoemd 
worden. Dit plan had den 
uitslag, welken het moest 
hebben. 

SALOKINÜS (PCBMDS LÏCI-
MOS CORNEUCS SALONIOS) , 
oudste zoon van keizer GAL-
IIENÜS en van SAIONINA , werd 
door TALEKIANÜS , zijnen 
grootvader in 255 tot Cce-
sar verheven. Men zond hem 
in het volgende jaar/ met 
A1BIN0S, zijnen gouverneur, 
naar Gallië, om er in de 
krggskunst opgevoed te wor
den. Zijn verblijf in die ge

westen , hield hei» tot in 
261 , in de gehoorzaamheid, 
Toeti' POSTHUMUS ,• aan het 
hoofd van een zegepralend 
leger,, zich tot keizer had 
doen uitroepen", noodzaakte 
hij de inwoners van Keulen, 
hem SAIONINDS uitteleveren, 
dien hij deed sterven. Deze 
jonge prins had pas den ou
derdom van tien jaren be* 
reikt. 

• SALONIÜS, zoon van den 
heiligen EÜCHERIUS:, die bis. 
schop van Lyon werd, werd 
met zijnen broeder VERARÜS, 
in het klooster van Lerins 
opgevoed, en deVoorzienig-
heid deed hen beide, het
zelve verlaten, om nietje 
bisschoppelijke waardigheid 
te worden bekleed. _WA* 
Ntrs werd zulks van Vence; 
maar men weet met we» 
welke kerk door SAM*J» 
bestuurd werd; nietig!^» 
het die van Fienne ot van 
Geneve was. Hij «•?"»**; 
bij de kerkvergadering van 
Orarige tegenwoordig. *• 
bestaan van dezen beroem
den bisschop twee werken • 
l.o eene zedelijke Ferklv 
ring van het boek der &Pr 

ken, bij wijze van z a n ^ 
spraak tusschen de » 
b r o e d e r s ; - 2.o e e o ^ J 
mentariim op den •&" 
siasles; beide te ff*g"St' 
in 1532 ; in *•* .&***£ 
en ook voorkomende-,n 
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JBxbliotheelc der kerkvaders. 

SAI,VAC(IO.—ZiePORCHETTI. 

S A m N DE SiUEZ ( A N X O -

NIA DE), te Jlbi in .1638 
geboren, was lid der aka-

- demie der Ricovrati van 
Paduct, en overleed in 1730 
in hare geboorteplaats; zij 
heeft zich beroemd gemaakt, 
door haren smaak voor de 
schoone letteren, van wel
ken zij geen misbruik maakte. 
Men heeft van haar Om-
Schrijvingen der Psalmen van 
Boetvaardigheid, verscheiden 
Brieven en Gedichten , waar-
.van een groot gedeelte ge
drukt is in de Nieuwe Pan-
dofa of de Beroemde vrow 
wen der regering van LODE-
mJK den Groote. Nog heeft 
men van haar Geschiedenis 
der graven van Isemburg , 
1678, io 12.»»°, welk werk 
in verschillende talen is ver
tolkt, 

SALYATOR ROSA. ~ Zie 
ROSA, 

SAIVEMINI (JOANNES FRAN-
CISCOS) , een wis- en letter
kundige , te Castiglione, in 
Toskanen, in 1708 geboren. 
Hij onderwees eenigen tijd te 
Pïsa de wiskundige weten
schappen en de letteren ; maar 
verscheiden onaangenaamhe- j 
" e n ) welke hij aan dieUniver- j 

* Q 

siteit ondervond, noodzaakten 
.hem Italië te verlaten. Hij 
.bezocht Zwitserlanden Hol
land, hield zich te Utrecht 
op , alwaar hij den leerstoel 
voor de wiskunde bekleedde. 
Be roem zijner talenten kwam 
ter oore van FREDERIK I I , 
koning van Pruissen, die 

, hem naar Berlijn beriep, 
hem tot lid van de akademie 
dier stad benoemde , en hem 

. tevens als onderwijzer der 
wiskunde bij het collegieder 
artilleristen aanstelde. Hij 
werd door dezen Vorst steeds 
met de meeste onderscheiding 
behandeld, en zijn opvolger, 
bevestigde hem in zijne jaar
wedden en posten. Hij over
leed te Berlijn in October 
1791. Er bestaat van hem: 
1,° Ariihmetica universalis, 
een der volledigste werken, 
welke men in die wetenschap 
kent, hij gaf ©de verschei
den andere werken over de 
Algebra, de Aardrijkskunde 
enz. in het licht; — 2, o de 
Mensch, eene vertaling uit 
het Engelsch van POPE; — 3.° 
Aanmerkingen op een boek 
getiteld: Stelsel der natuur; 
deze aanmerkingen zijn z-eer 
bondig, en strekken niet tot 
lof van de grondbeginselen des 
Franschen scbrgvers ; — 4.° 
Zeven van APPOLLONIÜS 
van Tyane; — 5.° Akade-
mische boeken van CICERO , 
in het Fransen vertaald, enz. 
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SALVI (NICOLAAS) , te Rome 
in 1690 geboren, beoefende 
de bouwkunde onder ANTO-
HHJS CANNKTARI en overtrof 
zijnen meester. Men ziet te 
Rome verscheiden gedenk
stukken, die de vruchten 
zijner kunst zijn. Het be
langrijkste is de fontein van 
Trévi, op last van CLEMENS 
XII vervaardigd. In dat vak 
is zulks het edelste en groot
ste gedenkstuk van Rome. 
SALVÏ,overleed in 1751. 

SALVÏANI (HIPPOLTTDS), in 
1514, te Citla-di'Castello 
in Umbri'è, uit eene adel
lijke familie geboren, onder-
-wees en oefende de genees
kunde uit te Rome , en over
leed aldaar in 1572. Men 
heeft van hem eene Latijnsche 
V'erhandeling over de f^tS' 
sohen, met platen , Rome 
1554, 1593, in fol. Men 
vindt er bijzonderheden in , 
meer geschikt om liefhebbers 
te vermaken, dan om de 
natuurkundigen toetelichten* 
Men heeft er te F'enetië eene 
uitgave van geleverd onder 
dezen titel: — 1.° De aqua~ 
tilium animalium curando* 
rum formis, 1600, 1602 in 
M, — 2.o eene andere geti
l d : De CrisibusadGaleni 
censuram, Rome, 1558, in 
8.™; en 1589 in 4.to; men 
vindt in dit werk eenige oor
deelkundige aanmerkingen. 
Nog heeft men van hem ver

scheiden ïtaliaansche Diehl-
stukken en Blijspelen, 

SALVIANUS, een priester 
van Marseille, sproot uit 
doorluchtige ouders vanTTea-
len of Trier, of uit die om
streken. Hij leefde, zelfs 
vóór dat hij tot het priester
schap was verheven, met zijne 
vrouw PAM-ADIA j inonlhou» 
ding , en behandelde haar, 
alsof zij zijne zuster ware ge
weest. In het jaar 430 tot 
de priesterlijke waardigheid 
bevorderd , betreurde hij met 
zoo veel smart de ongeregeld
heden van zijnen tijd, dat 
men hem den JEREMIAS der 
5.de eeuw noemde. Wegen* 
zijne kunde en deugden werd 
hij ook de meester der ÖM* 
schoppen genoemd. Hfyo"^ 
leed te Marseille, in net 
jaar 484. Er bestaat nog 
van hém : — 1.° eene r er-
Handeling over de voor»»* 
nigheid Gods ,»vol bondige 
overwegingen , . en • treflen ^ 
en waarachtige denkbeelden» 
•—-.«»o eene andere tegen f 
gierigheid; -*• 3.° een,.f* 
Brieven: deze werken, «J 
in eenen zuiveren, sierlijke > 
zielroerenden, aangenam6" 
stijl geschreven. Men neen 
er een aantal uitgaven v 
bezorgd; onder de l»»^ 
onderscheidt men , "'5.L 
pater MABBO», Parijs, 1 ' ' 
in 12s"»o Er bestaat een 
goede vertaling dereelv» i 
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het Franschdoor pater BON
KET van het Oratorium, 
1700, 2 dl.» in 12.*»° Het 
blijkt niet uit zijne geschrif
ten dat SALVIANÜS bisschop 
is geweest, zoo als eenige 
schrijvers zulks beweerd heb
ben. , 

SALVIAXI (FRANCISCÜS of 
CECCO ROSSI DE) , een schil
der, te Florence, in 1510 
geboren, en te Rome in 1563 
overleden , verbond zich aan 
dén kardinaal SALVUTI , van 
wien hij den bijnaam heeft 
ontleend, onder welken hij 
bekend is. Deze kunstenaar, 
was van natuur vindingrijk 
en bragt veel, bevalligs in 
zijne denkbeelden ; maar hij 
schilderde uit praktijk, en 
men zou meer zachtheid in 
zijne omtrekken wenschen. 
Zijne beste stukken zijn : 
Re Veldslagen en de zee-
gepralen van CAMiLttis, in 
ae salon van- het oude paleis 
te Florence; de ^f/neming 
van het kruis, in de kerk 
van dien naam, in dezelfde 
stad, enz. -

' t ' ' 

SALVIAII (BERNARDDS) , 
Kardinaal, uit een der be
roemdste huizen van Florence 
gesproten, alwaar hij op bet 
einde der 15.de eeuw geboren 
werd, was ridder van Malta 
en werd prioor van Capita, 
later groot.prioor van Rome, 

e 

en admiraal zijner orde. Hij 
kenmerkte zijnen moed , en 
maakte zijnen naam geducht 
voor het Oltomanische rijk. 
Hij vernielde de haveo van 
Tripoli , stevende het kanaal 
van Fagiera binnen , en ver* 
delgde alle forten, die zich 
tegen zijnen doortogt en zijne 
wapens verzetteden. Gene* 
raal van het Godsdienst-leger 
geworden zijnde , nam hij 
het eiland en de stad Goron 
in , drong tot in de zee-engle 
van Gallipoli door, en ver
brandde het eiland Scio< PAÜ-
LÜSJOVIÜS zegt dat de groot-, 
prioor SAj,viAXl:was constanii 
composiioque ingento, vir 
militias mariiime assuetus* 
SALVUTI omhelsde den gees
telijken staat, en verkreeg 
het bisdom van St. Papoul 
in Frankrijk , en in 1561 , 
dat van Clermont, De konin
gin CATHARINA DE MEDICIS, 
zijne bloedverwante, ver
koos hem tot haren aalmoeze
nier , en verschafte hem den 
kardinaals-hoed , .waarmede 
Paus Plus IV hem in 1561 
vereerde. Deze beroemde 
prelaat overleed te Rome% 
in 1568, Hij was een der af
gevaardigden der geestelijk
heid bij de algemeene staten 
van 1567 geweest. Zijne fa
milie heeft verscheiden an
dere, door hunne talenten 
en waardigheden wijd beroem
de personen opgeleverd» 

3 • • ' 

http://15.de
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f SAEVIATI (LEONARDÜS) , 
een Italiaansehe letterkundi
ge en redenaar, in 1540 te 
Florence, uit de beroemde 
familie der voorgaande ge
boren, en in September 1589 
overleden, legde zich te ge-
lij ker tijd op de beoefening 
der letteren en der staatkun
de toe. Hij was het die TASSO 
vervolgde, (zie TASSO.) De ge-
•wigtige diensten, welke hij 
aan zijn land bewees, ver
wierven hem in 1569 het 
kruis van den II. STEPHANÜS , 
en zijne letterkundige talen
ten t deden hem tot consul 
tan het genootschap della 
Crusca benoemen. Hij sprak 
dikwerf in het openbaar , 
en drabte zich vloeijend en 
•welsprekend! uit,; Hij heeft 
veel geschreden; wij willen 
van hem aanhalen: l.°Za-
menspraak over de vriend-
schap, Florence<, 1564; — 
2,o Akademische verhande
lingen , ibid 1566; —- 3.° 
Gevoelens over hel Deca~ 
méron (*), 1584—86, 2,dl.n 
in4,to. ;— 4#0 twee Blijspe
len , dat zijne beste werken 
niet zijn. , - 5.o ^de Jw/an-
nato, een akademi&che naam, 
onder welken hij het Verlost 
Jmuatithm v.an TASSO hevig 
gehekeld heeft. De, verta-
Img der Jaarboeken, vm 
TJCITUS, dow G. D A Ï I , 
Florence, 1582, m 4 > 

bevat eene zijner verhande
lingen getiteld: Waarom 
was het voor Home gemak' 
keiijk vrij te worden, en 
waarom was het aan het-
zelve onmogelijk om de vrij' 
heid terug te bekomen,toen 
het haar verloren had. enz.? 
Het Oraaione, dat hem PJER 
FRANCESCO CAMBI heeft toe
gewijd, Florence, 1590 in 
4,t° bevat al de bijsonder-
heden, welke men omtrent 
zijn leven en; zijne werken 
kan verlangen, 

• SALTINI (de abbé iNTONtüs 
MARIA), een beroemde hoog
leeraar in het Grieksch te 
Florence, alwaar hij in l 6 5 3 

geboren werd, was eenman 
van aanzien, beschaafd en bui
tengemeen werkzaam. Wei
nig schrijvers hebben meer 
dan hij bijgedragen lot"0 

herstelling van den goeden 
smaak in Italië. Hij overleg 
U Florence, in 1729; en heelt 
in Italiaansehe verzen vertaald: 

1.° den Ilias, teOdyssea, de 
Batrachomyomachie en de 
Bxjmnussen van MoMERuS' 
Florence 1723,2 dl.» in8/°> 
— 2.o HESIODOS, Paauuf 
1747, in 8,vo, en eeaaan
tal oude en nieuwere dich
ters geheel of gedeeltelij»'. 
Behalve deze vertalingen heb
ben, wij van denzelfden schrij
ve» : i,° Klinkdichten, 1 dl. 

O Verhaal eener tiendaagSche^mhicdenü. Vertaler . 
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in 4.t°} •— 2.» Gewijde Pro-
«a's en Toskaansche pro-
*«'* , Florence , 1 7 1 5 , 2 d l » 
in i.toy _ 3.0 Honderd .//£«-
demische vet 'handelingen, 
over verschillende vraag
stukken , door de akademie 
der Jpatisti voorgesteld ; — 
4.° Lijkrede van ANTONHJS 
MAGUBECCHI, in de akademie 
van Florence uitgesproken, 
en in dezelfde stad, in 1715, 
in fpl. gedrukt. — 5.° eene 
hertaling in onrijm van het 
Zeven van den H, FRANCIS-
CÜS VAN SAI.ES door M A R S O I -
H E R . De abbé SALVINI was 
lid der akademie della Crus-
ca (op last van den groot-her
tog LEOPOLD, in 1783 vernie
tigd, en door AzFlorentijn-
sche akadetniexetvangen), en 
hij heeft meer dan eenig an
dere bijgedragen tot de za-
menstelling van het f^Toor» 
denboek della Crusca, Flo
rence, 1729 , 6 dl."» in fol. 
LAMI heeft in de Memora--
bilia Ital, 1 dl. bijzonderhe
den over zijn leven en zijne 
werken medegedeeld, 

SAITINI (SAIVINO) , t eFlo
rence , in 1667 geboren, 
maakte onder de leidingvan 
ANTONIÜS MARIA SALVINI, zij
nen oudsten broeder, groote 
vorderingen in de schoone 
letteren, en in het beoefe
nen der oudheden zijner ge
boorteplaats. In 1743 werd 

hij aarts-consul der akademie 
van Florence, welke titel 
ook gegeven was aan den 
kardinaal-QülRim en aan den 
beroemden MÜRATORÏ, Hij 
overleed hoog bejaard, den 
29 November 1751, Het 
werk, dat hem het nleest 
tot roem heeft verstrekt, is 
getiteld: Fasti consolari 
deW acadetnia jiorentina* 
Nog heeft men van hem: 
Lavita di LoRENZO MAGO-
LOTÏI en van BENEDETTO MI» .> I 
GtlORPCCl., in Itttl Letterkun- j 
dig dagblad van Italië; j 
eene lofrede van COSMÜS I , [ 
groot-hertog van Toskanen, j 

..* SALVINO HEGW ARMATI, I 
uitvinder der bririen, in 1245, 
te Florence geboren , en in . •] 
1313 overleden, behoorde j 
tot eene in de openbare amb- j 
ten beroemde familie. Hij j 
beoefende met het beste ge- \ 
volg de natuurkunde , en leg- ' 
de zich voornamelijk toe op ' 
de straalbreking, en de spie
gel- of weêrschijnkunde. Hij ; 
beminde de studie en zijne f 
pnafgebrokene inspanning, l 
verzwakte hem, nog jong | 
zijnde, het gezigt. Terwijl . ! 
hij in dit gebrek zocht te 
voorzien, gelukte het hem \ 
in 1292 , twe& glazen te ,, 
ontdekken, die, volgens eenen 
zekeren graad van dikte, de •. 
letters vergrootten , en aaa f 
het gë^igt eenzeker rustpunt \ 

http://Sai.es
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aanboden,, maar bij wilde 
zulks geheim houden. AlEX-
ANDER SPINA , zijn landge
noot en vriend , aan wien 
hij het niet wilde toever
trouwen , raadde hetzebe, 
en maakte het openbaar. 
De bijzienden en grijsaards, 
verkregen dus een zintuig 
terug, dat, én voor de stu
die ,_ en voor bet geluk dés 
levens onontbeerlijk Was. De 
ouden kenden het gebruik 
der'brillen niet, en men kan 
slechts uit eenige stukken 
afleiden, dat zij zich om te 
lezen van kleine bolronde 
glazen flesscben of van een 
stuk van glazen of kristallen 
spheer bedienden welke men 
op de letteren plaatste om 
dezelve te vergrooten. Dit 
stelde de schrandere RUIGER 
of ROGER BACO (zie dat ar
tikel) voor, aan wien men 
op eene onbillijke wijze, de 
eer der ontdekking van SAI> 
VIRO toekent. De abbé DE 
FoNTEiur beweert ook dat 
de brillen reeds op het einde 
der 11 .de e e ü w j n frankrijk 
bekend waren , doch hij voert 
geenerlei overtuigende bewij
zen ter bekrachtiging dier 
bewering, aan. Daarde'uit. 
vinding, welke SAUWO heeft 
beroemd gemaakt, hem be
twist is , zoo heeft zulks aan
leiding tot verschillende ver
handelingen gegeven , waar
onder voornamelijk opmer
king verdienen. Tratlaiode-

gli occhiali da naso, door 
MANNI, Florence, 1738, 
in 4. t o , en Lettera in torno 
alV invenzione degli ócchi-
ale, in het 2.de dl. der wer
ken van REDI, Fenetié, 1742 
in 4. t0 

f SAIZMANN- (CHRismAN 
GOTHiLF), in 1744 Ie Som-
merda, bij Erfurl, waar 
zijn vader predikant was, 
geboren, studeerde teJena, 
werd in 1768 predikant te 
Böhrborn, in 1772 diacon 
te Erfurt, wendde zich in 
1781 naar. Dessau tot BA-
SEDOW, dien hij echter reeds 
in 1784 weder verliet, en 
lag de grondslagen tot hel op
voed ings-geslicht te Schnep-
fenthal, waar hij in 1788 
ook eene eigene boekdruk-
kerij en eenen boekhandel 
aanlegde, en door„AitDni, 
BECHSTEIÏÏ , GÜATZ , L*n, 
BUSCHE , GOTSMÜIH en an
deren ondersteund, aan <»8 

ontwikkeling eeuer oordeel
kundige opvoeding der kin* 
deren werkzaam was, «9 
had wel is waar, het onge
luk , door den inval der Frarf-
schen, zijn gesticht bijna 
vervallen te zien, .maar ooK 
nog het geluk, hetzehe met 
het begin van den vrede, 
weder frisch en krachtvol 
te zien herbloeijen. H|j °l?' 
leed in 1811. Van Z!Ine 

schriften verdienen vooral ge* 

noemd te worden: 1.'° Un' 
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ierhallungenfür Kinder und 
Kinderfreunde, Schnepfen-
ihal, 1778; — 2.° A>eös-
büohlein, eene hekeling der 
ondoelmatige opvoeding van 
kinderen, ib, 1780; — 3.o 
der Uimmel auf Erden, ib, 
1797; — 4»o der Thürin-
ger Bote, een volksboek, 
ib'. 1788; — 5.» lieisen 
mit meinen Zvglingen , ib. 
1785. enz. 

* SAHANIEGO [dom FEUX 
MARIA), een Spaansche dich
ter, te Bilbao in 1742 ge
boren , en te Madrid in 
1806 overleden, beoefende 
met het beste gevolg de let* 
terkunde. Hij* had zich. be
iend gemaakt door eenige 
vlugtige dichlstuklren , toen 
hij zijne berijmde Fabels, 
ten gebrütke^van het ko
ninklijk seminarie Basson-
gado in het licht gaf; eerst 
te Bilbao t en later te Ma
drid, in 1787» in 2 dl.o, 
in 8,vo gedrukt. Deze verza
meling l waarin men eene 
eenvoudige, en voor de kin
deren bevattelijke zedeleer 
aantreft, verwierf hem den 
bijnaam van Spaansche IA 
FONTAINE. Verscheiden zij
ner fabels zijn ontleend aan 
iEsoFüS, aan PHEDRUS, aan 
IA FONTAINE , aan MOORE en 
GAY, Vele zijn van eigene 
vinding, en deze hebben 
eene wezenlijke verdienste. 

SABIARITAANSCHE VROOW 
(de): 'het is onder dezen 
naam dat de vrouw bekend 
is, aan welke J. C. op zij
nen doortögt van Siehem, 
eene stad van Samarïè, zich 
naar Galile'è begevende te 
drinken vraagde. Terwijl de 
leerlingen van den God-
mensch naar de stad waren 
gegaan , om levensmiddelen 
te koopen, hield Hij zich, 
door den dorst gekweld, bij 
eenen put op , alwaar Hij 
eene vrouw zag, die Water 
putte. Verwonderd' dat een 
Jood tot haar durfde spreken 
(want de Joden vermeden 
allen omgang met de Sama
ritanen), gaf zij aan den 
Verlosser hare bevreemding 
daarover te kennen. J . C, 
had medelijden met haar; 
Hij verlichtte haar door zijne 
levendmakende genade, en 
bekeerde haar tot zich. Niels 
is treffender-, en de verhe
vene eenvoudigheid van het 
heilige Evangelie waardiger, 
dan het verhaal van deze 
Zamenspraak, zoodanig als 
men hetzelve vindt bij den 
H. JOANNES, in het IV 
Hoofddeel. 

SAMBÜCOS (JOANNES) , een 
geneesheer, in 1531 , te 
Tirnau in Hongarije gebo
ren, bezocht de hoogescho
len van Duitschland yllu* 
li'ê en Frankrijk, Hij maakte 
5 . . ' . . < , \ . 
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ïich zeer bekwaam in de 
geneeskunde,, de schóone let
teren , de dichtkunde de 
geschiedenis en' de oudhe
den» Zijne, talenten deden 
hem; veel bijval vinden aan 
het hof der keizers MAXIMILI-
AAN II en RÜDOI-F I I , wier 
raadsheer en geschiedschrij
ver hij werd. Hij overleed 
aan eene beroerte te Wee-
nen, in 1584. Er bestaat 
van hem: 1.° Levensbeschrij
vingen der Homeinsche Kei' 
aers ; — 2,°Latijnsche Ver
talingen van HESIODÜS, 
THBOPHTLACTCS , en van een 
gedeelte der werken van 
FuTo, van XENOPHON en van 
TflücroiDis. Dezelve zijn 
meer getrouw dan sierlijk; 
•—* 3,° Commentariën op de 
drs poëtica van HORATIÜS , 
en Aanteekeningen op ver
scheiden Grieksche en La tij n-
sche schrijvers, ~ 4.° Eene 
Geschiedenis van Honga
rije , welke het vervolg uit
maakt van die van BONFINIDS. 
Men vindt er een gedeelte in 
der regering van LADISLAÜS, 
een kort begrip van die van 
LODEWMK I I , en andere aan
merkelijke fragmenten. Dezel
ve is naauwkeurig en op eene 
belangwekkende wijze ge
schreven $ feïüANFi heeft haar 
voortgezet; - . 5,0 Emble
mata , 1576, in 16.«ao; 

6.0 Icones taedicorum.ïev-
den, 1603, i„ W . U^m 

verzameling bevat 67 afbeeld

sels van geneesheeren en eeni* 
ge wijsgeeren, met een kort 
overzigt van hun leven. SAM» 
RÜCÜS had met groote kosten 
eene rijke verzameling van 
gedenkpenningen bijeenge-
bragt, en had zich vele 
moeite gegeven om oude 
schrijvers op te sporen, In 
al zijne werken herkent men 
den geleerden en regtschapen 
man, den wijzen en chris* 
telijken letterkundige. Men 
kan raadplegen de uitmun
tende Letterkundige geschie
denis van Hongarije > door 
pater At. HORANTI, 3.e,dl. 
blz. 196, Presburg•, 1777. 
Zijne wijze van reizen was 
zonderling. Hij doorkruiste 
een grpot gedeelte van Euro
pa, steeds alleen, te paard, 
door twee bulhonden verge-; 
zeld, in welkerJtffhij uit
weidt in tijm Emblemata* 

SAMERUJS (HENDRIK) , een 
Jesuit, bij Marche in het 
Hertogdom Luxemburg ge
boren , was de biechtvader 
van de ongelukkige MARIA 
SÏÜARX, en later een ijve
rige missionaris in zijn va
derland. Hij overleed te 
Luxemburg, in 1610, *fl 

den ouderdom van 70 jaren. 
Hij was zeer ervaren in de 
Kerkelijke geschiedenis en 
vooral in de tijdrekenkunde. 
Er bestaat van hem: Chro-
nologia sacra ab orbe con-
düo, ad Christum naluntp 
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Antwerpen, 1608, in fol. 
flij legt in dit werk eene 
menigte misslagen bloot, die 
aan verschillende schrijvers 
ontsnapt zijn. 

SAMOSATENÜS. — Zie PAp-
UD& SAMOSAlENüSii, 

* SAMPIERI (DOMINICÜS) , 
een geleerde Romeinsche pre
laat , te Rologna, den 23 
April 1739 uit eene adellijke 
familie geboren, die sedert 
de 12,e eeuw zich had be
roemd gemaakt door hare 
ervarenheid in de wetkunde 
en door de eervolle posten, 
•welke zij had bekleed.. SAM
PIERI begon zijne studiën in 
zijne geboorteplaats. Na zij
nen wijsgeerigen- leergang ten 
einde gebragt, en. dien der 
regtsgeleerdheid in de scho
len van Rologna begonnen 
te hebben», kwam hij te 
Rome zijne opvoeding vol-
tooijen ; hij legde zich voor
namelijk op de regtsgeleerd
heid toe onder de hoogleer
aars PISONI en ANTOMARI. 
In 1764, werd hij tot ker
kelijk advokaat benoemd»en 
aanvaardde hij het prelaatsge
waad. GANGAKEH,I , on^er 
den naam van CUJMENSXIV, 
tot de Pauselijke waardig
heid verheven zijnde, door 
*ijne verdiensten getroffen, 
benoemde hem tot bevor
deraar des geloofs. SAMPIERI 
overleed den 12 Januarij 

1784. Men heeft van hem: 
1,° Dissertatio de emanci-

, patione liberorum, Rome, 
| 1767,, in 4.*o; — 2.° Al--
\ locuzione detta nel teatro 
anatomicó di San~Spirito, 
Rome 1781; — 3.° AnU 
madversioni nella causa del 

'• venerabile De Giovanni di 
Palafox, Rome, 1772. Pa
ter FA ORE, een Jesuit heeft 
bij deze Animadversioni, 
vier deelen als Bijlagen ge
leverd, in 1774" gedrukU 
SAMPIERI heeft inhandschrift 

\ nagelaten, verscheiden boek-
; deelen, betreffende de zaken,. 
i welke hij als geloofsbevor-

deraar te behandelen had 
; gehad. Deze geschriften wor
den, in de bibliotheek van 
het instituut van Rologna 
bewaard. De graaf FANTÜZZI 
maakt gewag van dezen be
roemden prelaat in zijne 
Scrittori bolpgnesi, 

SAMSON, dat is Zon, zoon 
van MANÜE , uit den stam 
DAN, werd op eene won-, 
derdadige wijze van eene on
vruchtbare moeder in het 
jaar 1155 vóór J . C. gebo
ren. De geest Gods open
baarde zich weldra in hem,, 
door de buitengewone kracht 
waarmede hij begaafd werd, 
na dat hij op eene bijzondere 
wijze volgens die der Naza-
reërs., aan den Heer was 
toegewijd. Hij had pas den 
ouderdom van 18 jaren be-
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reikt, toen hij zich naar 
Thamnata begaf, aldaar een 
meisje zag dat hem behaagde, 
en hij verzocht zijne ouders 
hem toetestaan, met haar in 
den echt te treden. Nadat 
MANDE en zijne vrouw zich 
te^en zijn voornemen verzet 
hadden , gingen zij met hem 
om haar voor hem ten hu
welijk te vragen. Op weg 
zijnde , zag SAMSON , * die 
eenigzins van hen verwijderd 
was, eenen woedenden jon
gen leeuw op hen aankomen, 
dien hij, ofschoon ongewa
pend aangreep en verscheur
de. Hij verkreeg de jonge 
dochter die hij verlangde: 
en toen hij eenigen tijd daar
na naar Thamnata terugkeer
de, om zijne bruiloft te vie
ren , wilde hij het dood lig-
chaam van den door hem 
verscheurden leenw nog eens 
bezien, en hij vond eenen 
zwerm bijen en eene honig-
raat in hetzelve. Hij ontleen
de aan deze ontdekking, het 
volgende raadsel: Met voed
sel is uitgegaan van den~ 
genen die at, en de'Zoetig
heid van den sterke. De 
inwoners van Thamnata, aan 
welke hij hetzelve voorstelde, 
wendden zich tot de vrouw 
van SAMSON , die door hare 
tranen overwonnen , "haar de 
beteekenis des raadsels bekend 
maakte. Deze trouwelooze 
vrouw ging zulks oogenblik-
kfchjk aan de jonge Heden 

ontdekken, die er zich bij 
den Joodschen held op be« 
roemden. Oogehblikkelijk be« 
gaf hij zich naar Jscalon, 
eene stad der Philisteërs, de 
meest verbitterde natie tegen 
de Hebreërs, alwaar hij 30 
mannen doodde, wier klee-
deren hij , zoo als hij zulis 
beloofd had, aan diegene 
gaf, die het raadsel hadden 
opgelost. Hij ging voort deze 
onrustige, trouwelooze en 
woeste natie af te matten 
door onderscheidene helden
daden , waarin de sterkte 
met hel beleid gepaard, steeds 
met eenen goeden uitslag be
kroond werd, en waarvan het 
wonderdadige, terwijl het 
aan de Israëliten een zig'-
baar onderpand der oneindige 
goedheid Gods gaf, hun te 
gelijkertijd den heilzarnen in
druk zijner magt, en der 
geduchte uitwerkselen zij'ier 

gramschap naliet. » Deze 

daden, zegt een godgeleerde, 
schijnen ons zeer buitenge
woon tóe, maar zij moeste» 
zulks wel zijn , om deoogen 
van een onbeschaafd volk te 
treffen. Om de trolscbheid 
der Philisteërs te beschamen» 
oordeelde God het dienstig» 
tegenover een geheel volk 
slechts een' enkel man lfl. 
stellen , dien hij met eene bo
ven natuurlijke kracht begaaf
de, zuiks was onder de be
staande omstandigheden, het 
geschiktste middel om de vij-
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anden zijns volks te verne
deren, en om zijne bijzon
dere Voorzienigheid ten óp-
zigte van dat zelfde volk te 
doen uitblinken."(ZieGÉDEON 
en het einde van het artikel 
LOTH). Daar de Philisteërs 
SAMSON niét- meer openlijk 
durfden aanranden , zochten 
zij hem te overrompelen. 
Eens dat hij zich naar de 
stad Gazet had begeven, wel
ke aan hen toebehoorde, slo
ten de inwoners de poorten 
en stelden er wachten in, 
om hem gevangen te nemen, 
SAMSON stond te midden des 
nachts op, nam de poorten 
weg met de hengsels en sloten, 
en droegdezelve op eenen hoo* 
gen berg légen over Hebron. 
De magl had hem niet kun
nen ten onder brengen, de 
liefde overwon hem. DALIA, 
eene Philistijnsche vrouw, 
óp welke hij smoorlijk ver
liefd was, perste hem het 
geheim zijner sterkte af, deed 
hem terwijl hij sliep de hoofd
haren afsnijden , en leverde 

, hem over aan de Philisteërs. 
Men stak hem dé oogen uit 
en gebruikte hem orn eenen 
molen te draaijen. Nadat zijne 
kracht met zijne haren was 
teruggekomen, deden 3000 
in den tempel van DAGON 
vergaderde Philisteërs, hem 
komen, öm den spot met 

hem te drijven. Maar dö 
beide sterkste zuilen die den 
tempel ondersteunde, gena
derd zijnde, rukte hij dezelve 
weg, en verpletterde dbor de, 
instorting des tempels jsicht 
aielven met de Philisteërs', 
in het jaar 1117 vóór J . C . 
Door eene aan den parlij-
en dwalingsgeest gewone on
gerijmdheid, heeft men filo-
zofen, de heldendaden van 
SAMSON, door het eerbied
waardigste gezag bevestigd j 
zien verwerpen , en geener-
Jei twijfel voeden omtrent 
die van MILO van Croton, 
die op zich zelve veel on
geloofwaardiger schijnen, en 
ontbloot zijn van eenig ver
trouwen waardige getuigenis
sen. (Zie ATHANATUS en MILO). 
De-Geschiedenis van SAM
SON is in 40 , door ERAN-
ciscns VERDIER geleekende 
bladen, gegraveerd. 

* SAMSON (Heilige), Bis
schop van Dol in Bretagne, 
was in het jaar 490 van 
adellijke ouders, in dat ge
deelte van Spuht-fWales %e-
boren, dat thans onder den-
naam Glamorgan bekend is. 
Reeds in den ouderdom van 
7 jaren werd hij onder de 
leiding gesteld van eenen 
heiligen abt titvl of IIELLDT 
genaamd i*), welke men voor 

(*) MohEM noemt hem HIDUJCPHUS. HetTtoomsche martyrologium, 
' ' — > . . - ., - m a a r f„J 

en 

\ ' WORERI noemt nem HIDUJCPHUS. »eij>u«u»i.«c.i««iyii»wei"« 
maakt van geenen heilige gewag HIDULPHUS genaamd j maar 
wordt vermeld in de kalenders van Frankrijk, van Duitse/dat)d, 
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eenen leerling van den hei
ligen HEKMAN DS van Juxerre 
houdt, toen deze zich naar 
Groot'Briilanië begaf. De 
jeugdige SAMSXW maakte groo-
te vorderingen in de gods
vrucht en in de letteren , ep 
werd priester gewijd door 
den heiligen J)BBRICIPS, tot 
bisschop van Landaff ge-
gezalfd door den heiligen 
HRKMANDS , en vervolgens tot 
bisschop van Gaërléon. In 
512 trok SAMSON naar een 
eiland, alwaar hij , onder het 
ppzigt van eenen heiligen 
priester PrRON genaamd, een 
kluizenaarsleven leidde. Hij 
werd abt van een klooster 
door den H, HERMAN DS ge
sticht. In 516 deed hg eene 
reis door Ierland, om er 
de heilige personen te be
zoeken , welke dat eiland be
woonden , en er zich door 
hun voorbeeld te stichten. 
Men zegt dat hij zich bij 
zijne terugkomst jn eene spe
lonk begaf, om zich onge
stoorder aan het gebed, en 
aan de gestrengheden van een 
boetvaardig leven te kunnen 
overgeven. Nadat tf heilige 

JDDBRICIDS lienn} tot eene kerk-
.vergadering had, beroepen,, 
welke in 520, te Caërléon 
gehouden werd, zalfde hij 
hem aldaar tot bisschop, 
zonder hem echter aan eenige 
kerk te verbinden. Zijn ijver 
voor de bekeering der zielen 
bewoog hem naar Jrmoma 
{Fransch Bretagne) over ie 
steken , alwaar zich nog vele 
afgödendienaarsbevonden. Hij 
bekeerde een groot gedeel
te derzelve, en bouwde een 
klooster bij een kasteel, Dol 
genaamd , rondom hetwelke 
zich later de stad van dien 
naam gevormd heeft. VtU.* 
GIDS I verhief dit klooster 
met toestemming der bis
schoppen van Bretagne•, tot 
een bisdom, ep zond, ^p 
verzoek van JDTWAL , koning 
des lands, aan wien SAMSON 
uitstekende diensten had be
wezen , het -pallium aan den 
nieuwen Bisschop van Dol{*h 
SAMSON Was tegenwoordig hij 
de tweede kerkvergadering 
van Parijs in 557 gehouden, 
en onderteekende de hande* 
lingen derzelve* Na geduren
de eenige jaren de kerk van 

heiligen i&soV | j H n 2 ™ , * , ? w » n i e t s gemeens hebben me* «» 
^ l u i K e schrijver*Ha?»VT m hei Woordenboek. ,. . . . . 

«gen SAMSON, vóór d a t h f l n » ^ 8 ? SwoiB** «"*™ ™n a e ? , S r 
schop van Yorh P« „\.??i a a r fref«sne overstak, eenen aart*'»"8 

de aarts-bi^chopDen h^rJ d a ^ » M waarom h'ü het enkel voor 
andere levansbeffivers J1^ paUium ont^S', ««aar F w « « «» 
Stilzwijgen in achïJ- öfa;i.n„ameJ1 o n i t r e n t de» omstandige M 
* geweest, aangVvöïd t e°w<fe l r ? •Wel d e raoeite w a a r d ' * 



S A M t ?55/ 

Dol bestuurd te hebben, en 
er een voorbeeld van gods
vrucht en boetvaardigheid te 
zijn geweest, overleed hij 
heiliglijfc in het jaar 564 of 
565. Men schrijft hem ver
scheiden wonderen toe. Mo« 
BEBI bepaalt het tijdstip van 
zijnen dood op het jaar 607 , 
en zegt dat hij 112 jaren 
oud was, hetwelk zijne ge
boorte op het jaar 495 zoude 
stellen. De dagteekeningen 
van den abbé FIEURY zijn 
ons verkieslijker voorgeko
men. Het Roomsche Marty
rologium maakt gewag van 
den, heiligen SAMSON op den 
28 Juhj. In de 9.e eeuw , 
tijdens de invallen der Noor
mannen in Frankrijk door 
Bretagne, fcwamen de Bis
schoppen van Bol en van 
Sainl-Malo, de vlugt nemen 
te Parijs, en bragten aldaar 
de reliquien van den heili
gen SAMSON» van den heiligen 
MACLOD of MALO, en van
den heiligen MAG£OIRE. De
zelve werden geplaatst inde 
kerk van den H. BARTHO-
lOMEüs, toenmaals de kapel 
des paleizes. Nadat HUGO 
de Grpote een klooster van 
Benediktijnen had gesticht, 
waarvan deze kapel de kerk 
was geworden, en nadat de 
religieuzen die dezelve be
dienden , achtereenvolgend in 
de straat Saint-ÜEN rs, en 
ÏU de straat Saint-JACQÜMS 
waren overgegaan, zijn de 

overblijfselen dier heiligen, 
welke zij medenamen, be
paaldelijk in Saint-Magloi~' 
re te rust gesteld, alwaar2ij 
tpt op de omwenteling ge
bleven zijn. 

SAMDEI. (door God aan» 
gesteld), zoon van ELCANA 
en van ANNA , uit het ge
slacht van LEVI , werd in de 
kleine stad Mamatha, in 
het gebergte Uphraïm ge
boren. Hij was gedurende 
verscheiden jaren profeet en 
regter van Israël.. ANNA zij
ne moeder was sedert langen' 
tijd onvruchtbaar, toen zij 
door eene bijzondere gunst 
van God dit kind ontving, 
en in het jaar 1155 vóór 
J.' C. ter wereld bragt. Zoo
dra zij het gespeend had, 
bragt zij den jongen SAMOBÜ 
naar Silo, in het huis des 
Heeren, en bood hem HEM 
aan, ten einde de geloften te 
vervullen, welke zij had ge
daan van hem aan de dienst 
des tabernakels toe.te wijden» 
Nadat de bedreigingen des 
Heeren aan HELI en zijne 
kinderen waren vervuld, 
werd SAMÓEL als regter over 
Gods volk aangesteld •< hij 
was alstoen 40 jaren oud. 
Hij ging B&maiJm, zijne ge
boorteplaats bewonen, doch 
van tijd tot tijd begaf hg 
zich naar verschillende ste
den , om er regt te doen. 
Nadat deze heilige man war 
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oud geworden, stelde hij 
Joët en ABIA zijne zonen , 
als regters over Israël aan. 
Zij oefenden dien post te 
Bersabeèuit, welke stad aan 
de uiterste zuidelijke grenzen 
van het land Kanaan gele
gen was. In plaats van in 
de voetstappen huns vaders 
te treden, deden zij hunne 
regtvaardigheid door de gie
righeid omkoopen. Hun be
stuur verbitterde de geesten. 
De ouden van Israël bega
ven zich naar Mamatha tot 
SAMUEI, , om hem eenen ko» 
ning te vragen. Na hun te 
hebben doen gevoelen.dat 
zij niet wisten wat zij vraag
den , zalfde SAMÜEI., op Gods 
bevel SAUL tot eersten koning 
ovetf Israël. Ziet hier, zeide 
hij hun, den koning die over 
u zal regeren -, hij zal uwe 
kinderen nemen, en dezelve 
in zijne dienst gebruiken; 
hij zal zich meester maken 
van uwe landerijen , en van 
het beste wat gij hebben 
zult, om het aan zijne die
naars te geven, enz. Waar
op BOSSUET aanmerkt; » Zal 
hij het regt hebben dit alles 
op eene geoorloofde wijze te 
doen ? In geenen deele, want 
God geeft zulke magt niet; 
maar hg zal ten opzigte van 
'dfr-menschelijke regtvaardig* 
heid, het regt hebben zulks 
strafldoos te doen." God toon
de dat̂ weldra zijne regtvaar
digheid , omtrent den nieuwen 

koning niet sluimerde. De 
ongehoorzaamheden van dien 
vorst vergramden den Heer 
die hem van den troon wierp, 
en aan SAMÜEL, beval, DA-
VID tot koning te gaan zal
ven. SAMDEL was gevoelig ge
troffen over hét ongeluk vaa 
SAF/L , beweende hem zijne 
overige levensdagen en «er-
scheen hem lang na zijnen 
dood, in het jaar 1057vóór 
J . C. voorgevallen, loen de 
tooveresse of waarzegster van 
Endor, zijne schim'opdaag
de : hij voorzeide hem, dat 
hij met zijne kinderen zoude 
sneven in den slag, welken 
hij aan de Philistheërsophet 
gebergte Gelboé zou leveren. 
De abbé IA CHAPEttE heeft 
in dit gezegde vanSiMt/Et een 
buiksprekers-kunstgreep mee* 

nen te vinden: een middel 
van verklaring al te zeer ge
lijkende naar die, welke roen 
bij verschillende gelegenhe
den heeft aangewend om ver
slag te geven van de boven
natuurlijke gebeurtenissen, 
en dat alhier volstrekt on-
verdedigbaar i s , niet allee» 
wijl het de verschijning »'e| 
verklaart, maar wijl &e 

regtstreeks in strijd »s " T . 
den gewijden geschiedschrij
ver, die ons zegt dat SA»O«» 
in persoon verscheen,20,'' 
der twijfel niet door een'g 
uitwerksel der tooverkunst» 
maar door den bijz<mderen 

wil Gods. Degene, die *an 
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gevoelen zijn, dat de too-
verésse., slechts een naar den 
profeet gelijkend spooksel 
vooftbragt, (zijn evenzeer met 
de gewijde boeken in strijd. 
Al kon men zelfs de kracht 
dezer woorden van het eerste 
boek der Koningen verijde* 
leb • Cutrt autem vidisset 
muiier SAMÜELEM r. . . v .* 
ïtièit autem SJMÜMZ ad 
Sjtl (I Heg. XXVilf, 12 
èn 15), zou men echter op 
dezen tekst van den Ecole-
siasticus niet kunnen aht* 
woorden i Et post Koe flor-
rttivit: et notum feciï fegi 
finem vitce suo3y"ei è%al~ 
ittvït iiocemsüam de terra1 

in 'prophetia delere irliqüi* 
tatem gentis. (EccL XLVI, 
23.) De regering van SA-
MüEt was die der regtvaar-
digheid eö wijsheid, der ge
matigdheid en belangeloos
heid: niets treffender, dan 
de soort van vaarwel, die 
hij aan de natie deed , ter
wijl hij haar aan alles her™ 
innerdé, wat hij voor haar 
gedaan had, en allen uit
daagde , hem van eène enkele 
daad te beschuldigen, die 
heerschzucht of eigenbaat 
vooronderstelde: » Ziet toe, 
zeide hij , of gij mij iets hebt 
te verwijlen, sedert dat ik 
niet u ben; zegt openlijk 
voor den God ydie ons aan
hoort , of ik u-eenig nadeel 
heb berokkend , of ik de eer 

•XXII, Djjfit,, 

van iemand heb geschonden, 
of ik den zwakke heb- vér-
drukt , of ik van de rijken-
eenige geschenken heb aan-

[ genomen: dat diegene ; wèl-
: ke rriij iets- gegeven heeft, 
spreke, en oógenblikkéïijk 
zal ik hem vergoeding schen-

; ken."- De kreten én tratien 
; des volks waren een ondub

belzinnig bewijs van de ?zui~ 
vérheid van zijn bestuur, 
dat het laatste was van'-dte 
bewonderenswaardige Gods» 
regering- {Theocratie), on-' 
der we|k de.'Hebreërs' tot 

'• dus* verre* geleefd hadden. 
. Men schrijft vrij algemeen 
• aan S:AM0ël, hét Boek^déf 
Regieren, dat van-KüTH en 
het Eerste Boek der Ifot, 
ningen toe-, ten minste de 
vier-eö-twintig eerste hoofd1-
deelen van het laatstgenoem
de , welke niets bevatten, 
wat hij niet op eenige; bij
voegselen na, die er na zijnen 
dood schijnen te zijn irige-
lascht, zou hebben kunnen 
schrijven. Wat de laatste 
hoofdstukken betreft, 'zoo 
kah hij dezelve niet geschre
ven hebben, wijl zijn dood 
er in', is aangeduid, zoowel 
als de door ons vermelde 
verschijning. 

SANADON (ÜVATALIS STB-
PHANÜS) , een Jesui t, te Eou-
arien in 1870 geboren,' on
derwees met roem5de ftümlP 

R :.: ' • • • • > • - • • • 
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njpra , ie* .Caen, Het was 
^aar, Ja t hg HrjET , Bis
schop van 'Jyranches, leerde 
&e,nnen, 'met wien de 'smaak 
voor' de letter- en dichtkunde 
hem naauw verbond. Pater 
éiNADON werd in het Colle-
giejan Parijs met de ZtAe-
Iwiqct en meV.de opvoeding 
van :den prins van CONTI be
last;, in wplke hij dppr Pa-. 
ter '.pip' CEECEAÜ vervangen 
werd. In 1728 werd hij 
Bibliothecaris van het Col-
Jggie van JLoDEWUK den Groo-, 
te, welken/post hijtot aan 
zijnen dood, in 1733,voor-
gejalleny heeft waargenomen. 
De,., zachtheid en zuiverheid 
zijner zed,en maakten; hem 
g.^otch.ten geacht.- Hij ver-
e^igd&.-raef^e hpedanighe-
d^u .van. eenen gpeden Re
ligieus,,, die; van een' bernin-
nenswaardigen letterkundige. 
Er, bestaan van hem t i.° 
ÊÜMisfihe gedichten,1715, 
in 1%.^?, e n te jp«^*s her-
ÓVükj., Ï754, in 8.v° Pater* 
SANADJÖN heeft in zijne ver
f d e n smaak der beroemdste 
dichters uit de schoone, eeuw 
tan:£yaoslijs/, doen herleven. 
Zype, gedi jen zouden wel-
1%t»;.'ïïegensi.der.felver,kracht 
en de' zuiverheid der uit-
dïnkkingen, de wending en 
daèürnipaie der-verzen, de 
*m «n de kieschheid der 
denkbeeJdep, doordiesroote 
meestersi «iet misken! zi|„ 
geweest; maar het ontbreekt 

dezelvfi' aan verbeeldiogs- ; 
kraqht. Hij heeft Oden, j 
Treurzangen, Puntdichten en j 
andere dichtwerkenoverver- j 
schillende onderwerpen ver> j 
vaardigd. «-~. 2.o FerlaUng 

; (in het Fransch) der ff er' 
ken van ITQRJTIVS, roet 
aanmerkingen ,2 dl,n, in 4.'° 
Parijs 1728. De exejnpla-, l 
ren, waarvan jfmsleraam, \ 
als drukoord wordt opgege* 
ven, zijn niet verbeterd ge
weest, er bestaat eene uit-, 
gave van in 8 dl,»,' in.12.»0. ; 
De vertaler schrijft met sier
lijkheid , en smaak; indien 
hij het oorspronkelijke »iet 

evenaart, ïs zulks wijlgepne 
vertaling van werken van dien j 

aard zulks-kan doen. Ter- I 
scheiden" geleerden hebban 

•de, vrijheid gelaakt welkeb(j 
genomen heeft, om aanmer
kelijke veranderingen in ae , 
orde én zelfs in den .vers- f 
bouw der Oden te brengen. 
Men heeft niet minder aan-
stoot genomen 'over zijne &PD* ! 
derlinge spelling, en,betgene 
wat hij zegt, om dezelve je 

! verdedigen is niet voldoere 
geweest: dergelijke nieuwig
heden kunnen geene gof,0* 
uitwerkselen hebben, en die
nen enkel om den bloei der , 
schoone letteren en wete"' j 
schappen te belemmeren. — ; 
3.° Hedevoerwgen, bij ™*" 
schillende gelegenheden W* 
gesproken , en; waarvan «e" 
eene verzameling heef'; Pi 

http://meV.de
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bewijzen dat hij een niet 
minder goed fedenaar dan 
dichter was*» ..;*-,4.° Men 
schrijft hém toe .Prières elc 
{Christelijk? gebeden erkpn* 
derrigtingen), Zyon, 1752^ 
in:•l%i™>:i::m ™ 8.VP, VJJJ ; 
zalving én Godsvrucht; een 
werk dat niet van hem is; 
maar van zijnert oom een1 

Jesuit van het professiet-buis 
te Parijs* Men vindt z$ne 
Zo/rede» in den Mercure> 
December 1733. 

••.*•• SATÜ'ÖARLOS (dom JOZEF 
MlCÓAEL DE GARVAJAI. T 
.VARGAS , hertog van) t gróote 
•van Spanje der eerste klasse, 
te Lima in 1771 geboren, 
stamde in eene regte lijn af 
van de beroemde familie van 
CARVAIAJ.* Uao welke %k-
KEI T aoo vele eerbewijzen 
sChonk. Hij; maakte goede 
Studiën, kwam in den ou
derdom van 14 jaren in 
Spanje,, alwaar hij in dienst 
trad als tweede kolonel, bij 
het regiment van Majorka, 
en onderscheidde zich bij de 
belegering van Oran, hij 
maakte in 1793 den oorlog van 
Katalonië mede, en vertrok 
vervolgens als vrijwilliger, 
niet het op Toülon gerigle 
stóaldeel» De moed, welken 
ftÜ bij verschillende aanval
len san den dag legde, ver
wierf hem den rang van ti
tulair kolonel van zijn re-

'gimejQt,:. eh;;het brevet; van 
brigadier, Jn ' die h.<oédan%-
•beid .majarkte S-AmCARips dön 
oorlog rüede in Roüsszll&n é 
en, diende onder de bevelen 
van den graaf der 'Unie., 
zijnen oota >:.die de tónval-
lön vanDüGOMluiERdfweerde. 
Tot veldmaarschalk y én ka-
.merheer Van. den prins^van 
d&turïè. vecheven,; werd; hij 
later, in den ouderdom tvan 

v25 jaren, tot gouverneur 
:van dien prins en van. de 
infanten benoemd. Later werd 
hij opper*hofmdestef derjkb-
ningin, grootmeester van hét 
huis van koning KA-REL IV 
(1805), en bij gelegenheid 
van het huwelijk van den 
prins van Jisturïè'••, ontving 
hij het gróote lirit der orden 
van den H, JANÜARIDS en 
van den H. FuRDituifDi In 
1807 droeg men hem de 
waardigheid op van onder
koning van Navarre* .Hij" 
bleef slechts 3 maanden in 
dat koningrijk, werd , na 
het proces van het Ms/air 
Haal; verbannen , en begaf 
zich ria'ar Alfato, tot •., op 
den oogènblik, waarop prins 
FERBINAND den tro&n be
klom. Deze Vors» benoemde 
hem tot grootmeester van 
zijn huis, en tot lid van 
zijnen geheim-raad en hij 
vergezelde zijnen meester eerst 
naar Bayonne, en daarna 
naar Falengay, maari de 

i 2 • • •; -
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menigvuldige "reizen , welke 
SAN^CAHLOS toénmaalé naar 
Parijs deed,. verontrustten 
dei .keizerlijke policie, en 
hg Werd naar het stadje 
Jlons-le^Saülnier, in Fran-
«e/ie. Comlê, gezonden, alwaar 
bij , gedurende vijf jaren de 
vervelingen ' zijner balling
schap bekoorlijk maakte, 
door de studie, die hém 
reeds de deuren der akade-
mie van 'Madrid geopend 
had., Hij was de eerste die 
aan FfiRDjtfAKD VII aankon
digde dat hij vrij was, eb 

jhij ontving bij deze gelegen
heid de insignien van het 
•gulden vues, welke de ko
ning als toen droeg. Bij zijne 
aankomst in Spanje werd 
de hertog van SAU-CARIOS 
tot eersten minister en se
cretaris van staat vérheven. 
Zijn beheer strookte niet, 
mét de verlangens van eenige 
raadsbeeren, en ofschoon 
•hij» de schatkist der kroon, 
van dien- des staats had doen 
scheiden , dat hij de voort
zetting • der begonnen wer
ken en de herstelling der 
akademiën en der; bank van 
den H. CAKOLUS had bevo» 

Jen , zag fel) aich echter-gé-
noodaaakt:2ijn ontslag te vra
gen |«<hrj werd tot afgezant 
té Weenen, en daarna te 
Imiden benoemd. De her
tog van SAM-CARLOS natn 
gedurende . fe onlusten ; -èk 
in 1821 Spanje teisterden, 

eerst de vlogt naar Bor» 
deauoö, en daarna naar Ge* 
neve. Na de zegepralen des 
Fransöhen legers, keerde hij 
naar Spanje terug, werd 
gezant in Frankrijk, en 
daarna , ter bijwoning der 
zalving van keizer NICOLAAS, • 
buitengewoon afgevaardigd® 
in Rusland* De hertog had 
weder sedert een jaar zgne 
bedieningen van gezant bij 
den koning der lYanschen 
waargenomen, toen het ver-' 
lies van eene zijner doch
ters, mevrouw de gravin DR 
JL'ESPÏNE, hem den dood
slag toebragt (1828). -Zijn 
dood was die eens Chns-
tens. 

SANCASSANIB (DiOSYSIOS 
ANDREAS) , in het Módena-
sche, in'il659 geboren, legde 
zich met ijver toe op de 
beoefening der geneeskunde, 
en gaf daarvan bewijzen» J>8 
het uitoefenen van zijn be" 
roep, in verscheiden steden 
van Italië, alwaar hij eene" 
grooten roem verwierf. *D 

1727 vestigde hij zie» te 

Spoleto, en overleed te vO' 
macehiö, in 1739.. MeJ 
heeft van dezen arts! *,". 
Mlucidu%ioni jisico-P™1' 
che, Rome, . 1 7 8 1 - W » 
4 dl.», in fol. Deze*hei* 
deringen zijn afschrikken 
wijdlopig. 1* 2.o J1g*»*t 
ne grondregels over de WW" 
se , om wonden volgas hef 
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stelsel'van MAGATVS lége-
nezeit-, Venetië 1 7 1 3 , in 
ö.vöin het'Ilaliaansch*; én 
verscheiden andere Wecken, 
waarin hij al de levendig
heid van zijnen ijver ont
wikkelt , órïi "aart de heel
meesters de wijze raadgevin
gen van Co£SAR MAGATUS.te 
herinneren.' ÈLOT heeft in 
zijn Geneeskundig Woor' 
dehboeli, : én MAZÜCHELU , 
in de Soritt. d'Italia, de 
Catalogus der- werken van 
dien geneesheer, medege
deeld , 'ën : jzijn Zeven is in 
Italië verscheiden malen Be-} 
schrèven, -'••'•'• '•'•'• •••'< • ••''•••':' 

SANCERRÊ (LODEWIJE DE 
CHAMPAGNE, graaf van), heer 
Van Charénton enz. i n l 3 6 8 ; 

maarschalk Yari Frankrijk, 
en èohnes-tabel in 1 3 9 7 , 
werd in 1342 ' uit een door
luchtig huis geboren; hij 
bewees fjroóte diensten aan 
koning KAREÜ V , behaalde 
Verscheiden " vob'rdeelën op 
de Engelschén, droeg veel 
bij tot den góëdeh uitslag 
van tien s l a g : v a n l i o s b e c k , '' 
en overleed in 1 4 0 2 , als 
een der drie grootev'ëldheè-
rên der regering van KAREL 
T : de beide anderen waren 
Du GüESCLÏS en CiKSON. 
M«n heef^ opgemerkt dat 
SiftCERRE, zoowel als la'atsl-
genóemie eenöogij? was. 

R 

: SANCH'A' (Èontt)t — gie 
O&StA SANCHA." : : - ; ; ' ' 

\,. . - -• • •• ' ' _• • - ". • ï : 

;:' pANCHEZ- (^fiASciSÖÜS')'; 
SANBTIÜSV, van Lds-Brota$, 
in ' Spanje, wera als: de, 'va* 

•der der1 Ëatijnsêhè taai en 
de leer aar- aller geletterden 
.beschouwd. IJèzë 'Waireri (Te 
ti tels , daarmede de groot
sprekers hem i n ' z i j n - l a n d 
vereerden. Men heeft van he'm: , 
l ; ö e e n e uitmuntende verhan
deling geti teld: Minerva, si» 
ve decaüsislinguce Latinoé, 
Amsterdam, 1 7 1 4 , in 8,v° 

= De heeren m PpRX-RorAü 
: hebben in hunne Leerwijze 
der Latijnsche taül veel ge
bruik van dit Werk gemaafet 
(Zie* LANCEIOÏ) 1 ;'"' [dezelve is 

; herdruk ï te Lèipzig 1801 
— 1804,2 dl.n in 8.T°].—•" 
2.° De ITunst om ie spre
ken , en over dè wijze om 
dé schrijvers Ie verklaren, 
— 3;o verscheiden aödere 
geleerde werken over de 
spraakkunst; Al deze wer
k e n , behalve het eerste zijn 
gezamenlijk in 4-dI.n , in 8.vo, 
met!- êëne" breedvoerige Xe-
vensbesèhrijv'ing des schrg* 
'vers , door G R E G . ' M A T A N S , 
!te Genevel 1766 uitgegeven. 
SASCHEZ overleed in 1601 y 
in den ouderdom' van 7 8 j a 
ren. — Hij moet onderschei
den wofttan van eenen a n 
deren pRAtftfisces S A N C H M » 
eenen geneesheer,- te Ttrtt* 

3 ••> 
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lome in 1632, 70 jaren 
oud zijnde', overleden. De
ze laatste achtereenvolgend, 
hoogleeraar \ in dei .wijsbe-
gèer,tp ,;eiT i$ de gen,eesls;qndG, 
wa& een christen en te Braga 
van joodsch.6 ouders gebjor 
ren* Men he&ft z p e wer-
leen' gezarneillij fe; uitgeven , , 
onder deze» titeli Opera w?e-
dica,. tfisjuncii sunt tracia-? 
tus quidam philosopfyici «ow, 
injsuMiles, JToulouse, 1636. 
Zijne verhandeling getiteld: •• 
Quvd nihil scilur liber, 
Frankfort, 1618, in 8.vo, 
llotterdam, 1649,' is de 
eenige vrucht eener treurige 
twijfelzucht (pyrrhpnisme). 
"Ütaicïï -Wmnius heeft er 
eene goede Wederlegging van 
gélg^d., Z&ipaigt X661, 

SANGHEZ (GA^P'ARÜS) , of 
SANCIIÜS , een Jesuit, in 
1544, te Cienpócuelos, een 
dqrp of vlek in Mieyw.Tjfcas-
tijiië, op eenen kleinen af
stand van jfranjuez, t gebo
ren, was hoogleeraar in de 
H. Sehr^ft Xe 4hala, en in 
•verscheiden andere steden 
yw Spanje. Hij o^r.leed te 
Madrid, den 10 November 
1628, Èr butaan van hem 
uhinflnitenie. Cornmntariqn, 
op, ,b«* h,oek J!OB, opisAus, 
de, ,$j)qk<m der koningen 
Parutipomfinon, de Manl 
delingen der Jpo&telen^m. 
m letterlijke zin, wordt in 
dezelve bondig ontwikkeld, 

terwijl de sphrijver daarom 
npch .den misteken, noch 
den yerbloetncjen . zin .over 
het hpofd. ziet,. ^ijn Gom-, 

.mentavium op' 'den pr,pfeet 
IsAjA.s, is ongetwijfeld het 
beste wat, er/ dien, aangaaöde,, 
b§staat, ,v ',, . '..,', . ri 

SANCJHEZ (THODUS}* te 
Cordoya, in J5&1 geboren, 
begaf zich in den^aderdqai 
van, ,16 jaren, onder de Je* 
suiten, bekleedfje • er .Ver
scheiden posten, en overleed 
te Qrenada in 1610, den 
roem tan een gestreng ze
delijk man nalatende. Men 
heeft van hem: 1.° vierdee-
len iq f0], o y e r de Ti^Qe-
bogen, de Kloosier'-geM' 
'\ten<, en over verscheiden 
zedjekUndige en r^gtsgeleerde 
onderwerpen, pp ee.ne 'Wijd,-
iQopige wjjze behandeld. T* 
2,0 eene verhandeling -#e 

matrimonio, Genua, 1592:, 
in foJ. De schrijver heeft in 
dit, werk, al de vraagpuo* 
ten, die over dit.moeijeliJK 
ondserwerp. konnen voorkó '̂ 
men,, verzameld ; hij schreef 
enkel yoor biechtvaders; en 
gewetenijbestqurders, en ion
der dit gezigtspun^, hev t̂ 

zijn werk niets dan w»1 r e" 
Ae>hï is,, ofschoon het b 
we^chqn ware da| hj| i" * 
bijzonderheden en in deint-* 
spraken met meerdere be* 
hoedzaamheid hadde te werK 
gegaan. (Zie BUSENBAÜMJ 
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EsdQBA-n' — ÂNTONTsPS•"'•••-<' , 
PiseAE^ ^Hetgsewe' wat waar 
fs-'v ifflaar Wa^ geene verwon* 
deringBiirweStp voor degene 
Welke- bg> oftderyindiög h>éé 
Üilwerksel'eeöer auitfere fee* 
dóeliijötg» en éeiïs heil igën ij Vers 
feeaè^hV is. öaï iulke-ïteedere 
bijzonderheden1, Wödit deö 
minsten indruk op z^ne» ze* 
den* maa'ktënv * Hel •' is aaü 
d£Mf voeï' van - het crucifix 
dat ïtij iijne Koeken sclrfeeï» 
iDë ' meesr ge&ochte vaftgave 
van• •• dit Werk- is dié van 
Jniwétpen, i&07 ; daarna 
die van 1614.nHetgene wat 
genoegzaam" getuigt / van- de 
schijnheiligheid der filozofi* 
schësektèj^an diennageböoé' 
sten ijver/Welke de'misddaS 
en de ondeugd voor de detïgd 
aan*dèfl' da£-Iëgggtt , dfó K|ri 
dë feeleedigingen van> altérM 
a.ard tegen-; den Spa%nscfcn 
Jesuif uitgebraakt j door lie
den"1, wier bedorvenheid v*a' 
ziel zelfs de veerkracht ïlès 
ligchaams heeft verlamd, 
Welke aStf Ihrfftnens geilen 
Wellust voedsel geven'» (do'or 
boeken én* p t ó è n , : Waar-ifi 
de uitgezóchtsté*, beesiachtig-
ste !wulpschhei*, itaet de 
trekken eener walgelijke on
beschaamdheid , zelfs voor 
d« verregaandste losbollen, 
aijn uitgedrukt. : 

'~ * $A*NCttEZ-f ANtÖNIUSNÜ« 
KEZ RÏIBIROY) ; een -beroem-' 

de artsy den^iJMaart'/lBSg'i 
te Pêgnameeor:pêtii'ij^oriui* 
gal j.geborenty:"volï>iE3gfc kijne 
geneeskundige leëigaragient.tè 
Coitkbra $n SMumanka*} én 
werd in; laatstgenoemde ü « * 

>versit^ït f ittl7247tót-Siocstoar 
bevorderd"..1 Hij - b"egaf;Mich 
naar £óndeiiï^lni^aè<h^ twee 
jaren ''vërtaefde j;H<^ervo%ens 
rta'ar liétydéti p a l «raar dïtjade, 
lessen' van BoEBfflkwvotgds.; 
Na^at. ASWAV- kterz:eriii>itan 
Bn$la>ï£&j a&n 'laiatstgenoem* 
den béroëiEndÉJö^artSi-dcie; iö 
zijnes kunst 'ervaren perso
nen had gevraagd i kóm hij * 
in de[eerste'plaats4SAssctó<fi^ 
die bij zijne* aantkofaïs'fc U 
Petersburg', dóór JD.x BIB» 

Lótf, eersten lijfarts der Kei* 
zêtfinv in -het ziekenhuis vaö 
ÊfoSkati WCr'd •'gepla"atst.™Hij 
verbleef aldaar tot ra ï 7 3 4 , 
in welk Jaai? hij tot geneest 
foëér bij het kger wetd fee* 
noemde Hij was bij d^-bö* 
legering-van^io/i?égen'W'o'ói!i 
dig.' Al, de -talen yan '^ tó* 
Vópó. * waren -hei» èvén* zofr 
gemeenzaam ata zijne ö|oé* 
dfeO'a^t. •Ïn*"i740 Wï 'höf i 
•medicus'bestemd , werd :h<ij 
over- efine slopende zfekts" 
der keizerin geraadpleegd, 
en SANCJÏE2 deèllê aij» ge* 

' voeïen: övér deze ziekte aan 
den eersten minister médé', 
Welke 'Èij--Éran ee'nén -Steèri 
i n d e n i-even- >t óeschreef,• # f 
keizerin tos "maér'ndïïa^da^Pnd 

• ' * : " • • : - < • - ' • — — • ( . ; - • • > • • - ' 
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oïérleden zijnde, deed men 
de ontleifiqgv-ïan> het lijk, 
en.J)ëvondr men het gevoe
len' tan, SAÏCHEZ geheel en 
al bewaarheid. Hg verkreeg 
tort daarna van: isn regent 
deiïctitel van eerstenigfarts, 
welken hij echter slécbjts kor» 
ten; tijd genoot, daar de 
omwenteling van; ; 1742, te 
giunkte cwn.JELiZABEïfl .PB-
$&QfrlfA ,, hem-van al ssijne 
betrekkingen: berpofde.: Men 
vermoedL-dat> SANCHEZ zich 
tegen deze gebeurtenis ver» 
klaard Jiad, maar dat hij 
vaoczigtig genoeg Wa?, om 
zich;: niet in de« waagschaal 
te stellen. Tersclieiden zij
ner trienden sneefden op 
het schakot; en het was niet 
daa ; met vele moeite , dat 
men hem vergunde»•. zich 
pit Muslaud, te verwijderen. 
Hij schonk aijne bibliotheek 
aan de akademje van Pef 
iersburg i waarvan hij ho
norair lid was* SANCHEZ 
keerde naar•': Portugal terug, 
lig verbleef aldaar gedurende 
Sxjtren, ,en in -(,747, j^arn 
hij ; zich te: Parzps vestigen! 
Hij «werd als vcee®d |)d; aan
genomen bij 4e omtrent de-
zen tpepgeijigte koninklijke 
maatschapjsrj:, van genees-
künte;J)e. keizerin CATHA* 
m/0t? brqgt zieh de, diens-
teriMie ;binnen welke SANCHEZ 
gedurende 16 jaren,aPjffHs. 
fe»4 had bewezen, en gaf | 
«em eenejaarwedde van 1Ö00 1 

roebels; het: hof van Pon 
lugal verleende hen* .«eire 
andere * van 800 cruz®4eg 
(omtrent , 2QQ(L ..gld.s) *, en 
hij verkreeg jene derde ;van 
den prins -GAiMftsifo , Hjj 
overleed te Parijs denjP 
September, 1783. ; S&man 
bezat cene uitgebreide ge
leerdheid , en heeft verschel* 
den zeer, gezochte, geneeï-
kjjdjge. .w.êrkejv ijggî a îj. 
Gedurende zijn. «rWijf ,«|n 
J$usjand,Ams hijiH.brïef' 
wisseling tnet;dëJesuiten ZÏJT 
ner natie, die ziqb in. Sin* 
bevonden „ en saan jwelke hÜ 
aterrekundige boeken zond,; 
hij ontving daarentegen za
den en andere voorwerpen 
der natuurlijke historie, waar
tan . hij een zeer bejangrijk 
kabinet vormde. SANCHEZ 
heeft' iq .Europa de, eerste 
zaden van het ware;rabar- j 
her verspreid: hij had; de
zelve aan PETRUS CoiuftM 
gezonden» , » , ! 

* SANCHEZ:•'.' (don TflpM^ i 
Amomvs), een geleerde 
Spaansche lèvensbeschrij/e'- > 
te fiurgos in 1752 geboren» 
en te Madrid in 17flS o.»«* 
leden, ;,was b ib l io^ a r l S 

der koningen KABEI. W. eI? 

KAREt IV. : Men heeft hem ; 
den herdruk te danken fsü , 
verscheiden oude schrijve" ?, 
welke . hij met belangfj110 

en leerzame aanlëehening^, 
heeft verrijkt, alsmede ver-
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scheiden geschriften, over 
cl e .Letterkundige: <Gësc/iïe± 
denis van Spanje, onder 
welke imen onderscheidt" de 
Verzameling van 'Ifastili~> 
aansehe gedichten. van.no\ór. 
dë:,vijftiende eeuw , vooraf
gegaan van verhandelingen 
betrekkelijk het leven van 
den eersten, inafkies.van San? 
tillana, en zijnen; brief aan 
denrconnëstabel saniJPortUt 
gal gerigt, over. tien oor* 
8pjcong-,dee:Spaans,chë dichf-
kunde, met aanieekeningén, 
vol geleerde n&spormgen pvér 
de Letterkundige Gebelde* 
denis der natie, in de meest 
duistere eenwen der taal» 
Madrid, -177.5-.,--.. 1790, 
.fi.-.dl.n , iin 8.V? •::.':-:;:.:.;.::; 

* SAKCKEZ (PETROS JLNTO-
HWS), kananik van Sh Jagfi 
de Gompostella,, te Figo, 
ia Galliciff , \n «1740 gebo
ren , maakte tzich evenzeer 
beroemd ; als prediker^en als 
schrijver. Zijne voornaamste 
geschriften zijn :.-• h?:r&er* 
handeling over de> ver
draagzaamheid in; hel stuk 
van Godsdienst, 1785 , 3 
di.nin 4.to. _ 2.o Ferm' 
meting van leerreden, Ma* 
drid, M dl.n,: dezelve. tf,et> 
den vertaald, en te Fenetië 
W) het licht gegeven. — 3.° 
*£@rt begrip der gewijde 
S^-eleerd/ieid, 1789, in 4 

svhiédenis "•dev> ikerk vatt 
Jfriküi Madrid] 1784, in 
8.vo 9i een werk vol geleerde 
nasporirigeja. 1*4 • 5;° jdnna* 
les< sacri, Madrid';., 1784, 
aNlJHin; 4 $ ; ^L6.ö Flër-
/tandeling'K óver • de gewijde 
welsprekendheid inSpanjei 
Madrid., 1788 in 8.v° Hij 
i l in 1806 overleden,;;. ; 

SANCHO II of SANCTIOS,.biji 
genaamd de sterke, koning 
v'mKmUliëïMm «ondex nijd, 
de verdeeling niet aanzien, 
vfelkelzijni vaderlEBDiNAND, 
naè] betrekking toL-zijne ove
rige;, h stat en , t u sschjé». z g ne 
broeders en zusters gedaart 
had. Hij veinsde geduren
de eenigen tijd ; maar narden 
dood der koningin, zijne moe
der ,:openbaarde hij ift 1Q67 
zijne heerschzuchtige bedoe
lingen. GARcrAS was koning 
van GaUici'&i enAiFÖNSUS» 
koning van Leon: de mee»» 
(ioogenloqzeSANCHO onttroon
de den eerste, en dwongden 
tweede ziqhin 'een kloostër; 
op te sluiten, Na>zijne:broe
ders te hebben uitgepjunderdj 
ondernam hij zijne zusters : 
van de plaatsen te berooven , 
diè haar tothüwelijksgilïgetf 
geven waren. Hij ontwel-
digde de stad Toro , aan Ei,» 
VIBA , dejangsle, en wendde 
vervolgens -zijne wapens te* 
gen ; Zamora', dat aan «de 
oudste toebehoord*,- * tfaat 

5.".V;; :•• - . ' . - . m i .a-.i: ...••: 
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deze vermetele en tengellooze 
sorst vond er , in plaats Tin 
welgelukken, dat hij , niet 
verdiende i bet einde zijner 
aanslagen en sajns levens in 
10*2 ,-. daar „tój* gedurende 
het beleg dier stad verrader* 
]§k vermoord weïd> ; 

SANCJÏO D'ATILA, — Zie 
THOMAS TAN JESBS, karme-
IJeV ' : ' -/••! 

, SANCHONIATÓN , een pheni-
cisch geschiedschrijver, te 
JSeryte' geboren, leefde vol* 
gens sommigen onder SE» 
MÏRAMÏS , volgens anderen 
tori na MOZES ; en nog vol
gens ander-en, tijdens den 
ftqjaanschen ooslog of korft. 
te. *oii©n. De heer DE Sr* 
MAtïiK heeft in de weinige 
fragmenten, die ons van de* 
zen geschiedschrijver zijn 
overgebleven, voldoende re* 
denen meenen te vinden.; 
om te bevestigen, dat hij 
in de 14„o; eeuw voor onze 
tijdrekeningleefde, Hij schreef 
in het Phenicisch eene Ge* 
svhiedmèSf 'm welke hij 
verslag deed van é& godge» 
leerd&eid'l en orodleden van 
zijn boa,4 fmm TAN Bi-
Bfioay-een tijdgenoot van: HA* 
DiiiAiWs, vervaardigde er̂  
zegr men, eene .Grieksehé 
vertaling van, waarvan er 
nog eenige fragn*en*en r i» 
PoKPHïRBs.en inlcsteBiw 
bestaan, DODWEI> en Rep» 

verwerpen deze,,: fragmenten 
als zijnde ondeïge&hóveq, 
maar FOÜRMÖNT en eenige 
anderen nemen dezelve als 
geloofwaardig jaan, » EeH 
aantal geleefden, «egt de 
abbé PARA »Ü PflANJAS.,zijn 
van gevoelen, dat de-ge» 
schiedschrijver SA»CBO»&* 
TON* een ingebeeld wezen 
is , dat niet meer heeft be* 
staan dan DON gwBBorrth 
SANcöa PANCA ; en dat zijne 
Pfaenicische geschiedenis * die 
volkomen onbekend was, 
vóór den tijd, waaiiop de 
ongodsdienstige wijsgeer. P0tf* 
?HTRÜS, dezelve begon aan 
te halen t en in zwang te 
brengen , een dóór de voor* 
standers der afgoderij én on» 
godsdienstigheid in de eerste 
eeöwén des ehristêndottis ge
fabriceerd werk is. • $a»r 

«onder ons dé moeite te $* 
ven om te onderzoeken of 
SANCHONIATÓN een endene* 
schoven schrijver is -of niet» 
is het zeker, dat het hem 
toegeschreven werk >• en ^ 
men vooronderstelt niV * 
boeken van TflA'ei en;-tri*:* 
gewijde archiven der EgSP* 
tenaren en Pheniciers» Wn 

tijde van Jezus" of .9&» 
ontleend te zijn, eene W* 
dolhois» waardige speoulattó 

,«."• DU gevoelen van den 
abbé'-PARA zal vrf gewaag» 
toe&fchynen, als men in f>an* 
mèrking neemt, wat %^' 
BICS in zijne 'Evangelist 
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voorbereiding (J. Bk. 9 en; 

10.<= Hfddl. en IQ Bk,,) zegt. 
Hij beschouWt SANCHONiATOIi: 
als den oudsten schrijver na 
Mo.z ŝ, . •> • 

SAjcioLof,liever. SAIMIHO 
(B.OJDBI6BEZ) ,$• in 1404, te 
Santa-Maria da Nieva,'va.. 
bet diocees van Segovia ge
boren , maakte', zjclh «vrjpqg-
tijdig bekend •, door .zijnen 
smaak , voor de godsvrucht 
en de letteren. Zijne ver
dienste verhief hem tot het 
bjsdpm Zamora,, tot dat 
van Calohorra en tol dat: 
van "Pahncia'y m?ar terwijl 
bij de j&org voor zijne dioce
sen aan zijne gtoot*vicaïissen= 
overliet* bragt hij zijn leven» 
te Jlo'me door 4 alwaar hg 
gouverneur van het kasteel 
St* Jngelo was* H | on
derscheidde zich door zijne 
ondethaind'elingen;, eu door 
verscheiden geschiedkundige 
m- stichtelijke; wejcken. Da 
voornaamste zjjn: 1.0 Misr 
ior^ia hispanicet. Deze ge
schiedenis bevat alles wat er 
in deze monarchie, is voor
gevallen f- van af hare slich
ting ,-•,tot op het midden der 
15.e eeuw. Men heeft'de-, 
zelve opgenomen in de JTer-
zameling: devgeschiedschrij-
"<a*s van Spanje, door SCHOT, 
4 dl.n in fol. — 2.o Spe-
cw-fe«3s vitce , humance , ia 

_'«• $ame, 1468. Dit is. 
^en der eerste gedenkstukken. 

van de ! boekdrukkunst, en 
: om deze feden, wordt het

zelve buitengemeen gezocht^ 
is zeer 'dunr: >ett «eldzaani. 
(Men - moet het, Specuhtm 

: #?ce humanco-, Jiiët verwar* 
ren met het Speculunü;,-hü-
mance, salvatianis, in fol^ 
zpnder jaartal, uit 63 .bla< 
den hestaande) SANCIO* ov:er*; 
leed te JRóme in 1470. X ; 

SAMCBES PAGNINI, t&JJWCM 
ca, in, 1470 geboren, begaf 
zich in den ouderdom van 
16 jaren in de orde van den 
H. DpMiNicrs. De beoefe
ning der talen7 de godge* 

'.[ leerdheid1 , de geschilpunten., 
de prediking J hielden ai: de 
oogenblikken zijns levens bei 
zet, lxet.wëlk-hij: in.'!l54Xv te: 
Lyon eindigdei: Zijn: ijver 
en zijne Leerreden- deden 
vele zondaars en ketters den 
weg des ondergangs verlaten.; 
Er bestaat van heinj 1.» 

. Tbfsautm 'lingum sanctqs r 

waarvan de schoonste uitgaf 
, ven zijn die vatt: KOBEKT; 
ETIENIJJE , Parijs, il548'* in 
fol. \ en Geneve, 1614, in-
fol,, met aanteëkëningen van 
JOANNBSMERCIEK, en ANiO'S 
SIDSCAVAiitBRiBs. Deze. laat* , 

: ste uitgave; is fjiet de beste? 
wijl de uitgever de>ntekst, ', 
verminkt beeft f dezelve komt 
voorop den Index der ver-* " 
bodene boeken:. ~ 2i<> /?ïe* 
Jeris* el novi tTesktmmii 
transïaiio, JLyon, 1S42, 
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in M, niet 'aanteekeningen 
van Sfinv£T.< Ift de geleerde 
Fèrhandelifig wer de Oos-
tersche letterkunde, opge
nomen in het eerste dee.1 zij
nerVerklaring van het boek 
Leviticus, verkiest de heef 
CONXANX DE I.A MotEXTK de 
Vertaling van £AifCTES-PAG-
KIBI, na de Vulcjatat boven 
alle andere .vertalingen,, die 
later in het licht zijn ver
schenen. — 3.9 Verscheiden 
andere Werken over den 
Bijbel, "• -•.-." • . I • 

'•* SAND (K ARELLODKWIJK) , 
de moordenaar van KOIZEBÜE , 
den 5 October 1195, te 
ïWünsiedeV, in het land 
van Bayrmth (Oppér-rrïein-
sehe Jtreits in Begeren) ge
boren , was de zoon van eenen 
ouden Pruissischen geregts». 
raad, en volbragt zijne studiën 
aan de school van Mof, en 
later aan het gymnasium vanI 
Regensburg. In 1815 volgde 
hg zijnen godgeleerden leer-? 

gang aan de universiteit van: 
Tubingen; de terugkomst vani 
BONAPARTE te Parijs deed', 
hem met al de. overige stu-; 
denten , zich "tot èen corps 
vnjwilligeJrs. verbinden. Bij: 
de herstelling van den vrede 
gingt h§• te Erlangen zijne. 
»t«diën voortzetten. Tot dus* 
verre had hij zich- «achtzinv 

mg» leergierig en, ;0fdelijk 
getoond, maar s t e r i s rmfti-

ingenomen,, m-etdedwr.hem 

aangènomenè staalkundige 
denkbeelden , Was hij , bij 
het lezen der werken tan 
KOTZEBÜE met Verontwaardi
ging bezield geworden 't hij 
beschuldigde dien schrijver 
betrekkèlij k Duitsohlandha
telijke Ï berigtèn te Versprei
den , ten gevolge van wette 
hét -Petersburger -• kabinet» 
aan het Germaansch bestuur 
gestrenge: maatregelen' aan-" 
raadde. Men heeft gemeend , 
dat hij tót een,diergehèimö 
genootschappen behoorde j-
welke in de ^universiteiten 
van Düüschland zoo alge
meen zijn , en dat de dood 
van KOTZEBÜE hem als é/ené 

' vaderlandslievende:daad werd 
opgelegde Wat hier ook van 
wezen moge, SASD beschouw
de dezen laatste als zijnen 
persoonlijken vijand: •*¥* 
zwakke verbVeldingskraent 
stelde hem eene misdaad als 
ee«e wraak der;na*liènale eer 
voor. -Van Jena begaf W 
zich naar Manheim, en den 
23 Maart 1819, bragt fj 
zijn gruwelijk opzet ten «"' 
voer. I)e moordenaar bwg1 

zich zei ven daarop met het 
van het Bloed van KOTZEIS°8 

nog rookënde moordtü'g on" 
derscheidene, doch g^ne 

doodelijke, wonden toe. M&1 

koesterde in het begin, de 

hoop, zijne medeplig^" 
te ontdekken , en zijn pr°ceS 

werd -langzaarh voortgezet» 
maar alle navorschingen bw-
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ten vruchteloos. Een vonnis 
Yari<den 5 Mei 1820, door 
het oppergeregtshof van Man-
heim geveld , veroordeelde 
hem ooi onthoofd te worden, 
en dit vonnis' werd den 20 
derzëlfde maand aan hem 
voltrokken. SAND ging on-
verschrokken naar degeregls-
plaats, en zijne overblijfse
len werden naast die van 
zijn slagtoffer begraven, 

SAND^DS (MAXIMILIAAN) , 
Of VAN DEN S A N D B N , te 

Amsterdam in 1578 geboren 
werd in 1597, te Rome, 
Jesuit, onderwees de wijs
begeerte en de godgeleerd
heid in verscheidene univer
siteiten van Duüschland, 
bragt de laatste jaren zijns 
levens te Keulen door, en 
overleed aldaar den 21 Ju-
nij 1656. Hij heeft een aan
tal ascetische en polemische 
werken in het licht gegeven 
alle in het Latijn , met orde 
ongedwongenheid en zuiver
heid geschreven , doch in te 
groote getale, om altijd naauw-
keurig en bondig te zijn. 
Men stelt op prijs betgene wat 
hij tegen de Calvinisten heeft 
geschreven. De catalogus zij
ner werken is te Keulen , in 
1653 in 4.to, in het Jicht 
gegeven, • 

SASTQE(FRËDERIK VANDEN), 

een beroemde regtsgèleerde 
te Arnhem, in 1577 gebo

ren, werd burgemeester zijner 
geboorteplaats, raad en fis
kaal :in het hofvan Gelderea 
Zutphen , curator der akade» 
mie van Harderwijk, ambas
sadeurs van de republiek dèr 
Fereenigde Provinciën, aa n 
verscheiden hoven,' en ein
delijk afgevaardigdeter verga
dering der algerrieene staten 
te 's Gravenhage , toen hij 
aldaar in 1617 overleed. 
Men heeft van hem: 1.° 
Commentarius in Gelricp et 
Zuiphanice consiietudines 
feudales, 1637,.in. 4.*°; — 
2.° Commentatio in consue-
ludinem Gelrice de effeslu-
catione, Jrnhem, 1638,— 
Zijn broeder JOHAN VAN DEN 
SANDE, 1579 geboren, hóog-
leeraar der pandecten, te 
Franeher, regeringsraad te 
Leeuwarden, overleed in 
1638. Zijne werken over de 
regtsgel'eerdheid, die eerst 
afzonderlijk waren in het licht 
gegeven, zijn Jatervereenigd 
en gedrukt met die van zij
nen broeder EREDERIK , Ant
werpen -, 1674, in fol. Ee 
bestaat van hem een e Reder-, 
landsche Historie, dienende 
tot het vervolg' van Er, 
FAN REHD , van 1566 tot 
163,8, Amsterdam,1650: in 
het Latijn vertaald, Utrecht, 
1652, in 12.«*P Dezelve 
zou meer op prijs worderi 
gesteld , indien de schr|v#r 
zich beter tegen nationale 
vooringenomenheden gewa-
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pend had.. Zijne regtsgeleerde 
werken izijn in zeker opzigt 
aan dezelfde aanmerking on-
Verhevig:* • . 

* SANDEN (BERNARD fQjtf) r 

een luthersche godgeleerde, 
den 4 October 1636', te 
Jnlersburg in. Pruissen ge* 
boren, studeerde aan ver
schillende hooge scholen van 
Duüschlcmd^h nam zijne 
graden aan die van KoningS' 
bergen* Hij reisde door Zwit" 
serland, Bolland, Frank
rijk en" Engeland,.zich steeds 
bezig houdende met de zorg 
om nieuwe kundigheden op 
te doen i, en zijn onderwijs 
te voltODije». In zijn vader-
land- teru-ggekeerd , werd hij 
deken in Lobenicht en begon 
te prediken. Hij deed zulks 
met begaafdheid en werd 
daardoor beroemd. Hij werd 
in 1667 kapellaan der Oude 
Stad, en in 1682 gewoon 
hoogleeraar iid de godgeleerd
heid,. In 1688 eerste hoog-
leeraar, eerste hofprediker 
en oppexbewindhebber in 
Pruissen geworden zijnde, 
bestuurde hij in feze laatste 
hoedanigheid, en gezamenlijk 
met den bisschop URSIKHS 
dénï,25 'Eebruarij 1701 • dé 
p%#ghèid der krooning, 
van-ffitKDSRïK, emtea ko
ning van Pruissen. Men gaf 
hem bgdeae gelegenheid den 
titel vant bissehöpy• en a t e ( j 
tem van Berhjn eenebis* 

schoppelijke kleëdiüg; maar 
hij ontving dezelve niet, daar 
hij in hét zelfde, jaar vóól 
defzelver aankomst overleed, 
Hij had'in 1696 het genoe» 
gen gehad, jsijne drie zonen 
op denzelfden dag, het doc
toraat in de drie, faculteiten 
te zien erlangen, Hij heelt 
nagelaten: . .1.,? TAeologia 
hovfiilüicaï, ,-r— 2,° •Tfoolv 
gia symbolica.- '*- S^f/ieo-
logia poszliva.—- La For
mules vatechisandi, v— 5»° 
Latijnsche ferhqndelingin 
en verschillende werken in 
het floogduitsch, 

.••? SARDEN (BERNABOVON,) 
een luthersche godgeleerde', 
en een der zonen van den 
voorgaande, werd telobnifa 
in Pruissen, in 1666 ge* 
boren. Hij studeerde «etto* 
ningsbergen en te ZeipMg 
alwaar hij in 1687 tot mees* 
ter in de vrijo kunsten be
vorderd werd. Hij reisde doof 
Duilschland en IlaB, we™ 
üd bij de akademie der #* 
covrati te Padua, " reisde 
door Holland en Mngêfan* 
terag, en kwam weder W 
zijn vaderland na zefentic» 
universiteiten bezocht te »eD' 
ben. Hjj ontving io 169b» 
den doctoralen hoed der god
geleerdheid uit de handf 
zijns vaders, werd p«"e^" f 
kant van Lobnilz,, holp^.1" ' 
•keren eerste boagleeraar'» ; 
de godgeleerdheid. Bg » w , 
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schrg^rvan ver&cheide.tf \*'er-, 
ken iri het .Hoogduitse!), eö 
in het Latijn. , Onder deze> :,' 
laatste zijn de voornaamste: 
1.° T/teologice controverses 
spicilggium, JConing&bèr* 
gen, 1706, in 4,t°; - ^ 
2,? /nslructip .minislrortim 
verbi, illmtrata et aucla, 
1707, in 4.to Dit werk is 
van zijn' vader hij vermeer
derde het_ slechts. — 3.o 
Disputationum anti-papis* 
ticarurn fascieulus, in 4. t0; 
-^•»4.9. Prima fundamenta 
iheoiogim posilivce, -l 1713, 
in 44

t0; -4^ §*?\Quce$tionurrt 
biblicatiume Genesiillttstri* 
urn fascieuli, 1716, in 4. t0; 
**- J6.°, Prajiidicia contra 
bullam CZM'MMNTIS JT/>: 
Unigenitns diotam,- 1719 , 
in 4 . t 0 ; — 7.° Theologia 
positiva auctior et plenior, 
1720, in 4„t0 Dit is mede 
het werk van zijn' vader, 
hetwelk: hij herzag en "met 
vermeerderingen verrijkte. 
Hij overleed in, 1721, 

.'••••'* SANDERS (ROBERT) , een 
Engelsche letterkundige, in 
1727, te Breadalbane in 
Schotland, uit eene arme! 
en vergetene familie gebo
ren, ontving eene zorgvul
dige opvoeding. Zijn eerste 
ieroep was dat van kammen-
waker j maar na. vele ver
liezen- \p- hebben ondergaan 
trachtte hij van zijne goede 
opvoedbg. partij te trekken. 

Na een: gedeelte fan ' inge
land doorkruist te hebben , 
kwam hij zich te Londen • 
vestigen., en , verbond <. zich 
m!et geletterden. Zelf een let~ 

! terkundige-geworden zijnde, 
gaf hij verschillende werken, 
in het licht; maar hij leefde 
meestal van de bezoldiging 
der boekverkoopers, van wel-
kehij maandelijks naauWeUjks; 
vier guinies ontving;; Dik-; 
wijls arbeidde hij aan de 
werken van ander-en, enzagj 
de zijne onderivreemde na« 
men, met bijval in het licht 

; geven." Hij leefde in de ar
moede, en bezweek aan eene 
langdurige ziekte inde maand 
Maart 1783. : Hij heeft na» 
gelalen: 1.° Be volledige', 
Êngelsche reiziger, ^Lon-* 
den , ,176,1 , in foj. , zijnde 
het verhaal zijner: reis door 
het Koorden van Engeland* 
Dit in eenen, eenigzins on-
beschaafden stijl geschreven 
boek, bevjat vrij belangrijke 

; bijzonderheden ; verscheiden 
personen';hebben zich, = dit 
werk toegeëigend* — Ifi M* 
manah vanffiew.gate ofFert 
slag dei\ ongelu&kigen, die 
te Tybufn de aanslagen heb* 
ben geboet, aan welke %ij ', 
zich jegens de teelten vart 
hun land hebben schuldig 
gemaakt, 1764, 5 dl.n itt 
8.v°, met p-laten, Dit on
bekookte werfc, k,an niet (ge
lezen worden,; daü door da 
W-einige lieden, die JbeJaageo 
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mogten scheppen, in een 
langdradig verhaal der laag
ste en hatelijkste misdaden ; 
men vindt er echter eenige 
aanmerkingen eener zeer zui
vere zedeleer in. — 3,° Ro~ 
meinsche geschiedenis, bij 
wijze van brieven van eenen 
vader aan zijnen zoon, 2 
dl.» in 12.wo Dit is een 
naauwkeurig kort begrip; 
de stijl van hetzelve is na
tuurlijk en bekuischt, en 
schiet noch in afgemetenheid 
noch io sierlijkheid te kort. 
— 4.° Gajfer Grey- Bear, 
4 dl.w in 12,«»o. Dit hekel
schrift tegen de niet confor» 
miste godgeleerden gerigt, is 
het belangrijkste werk des 
schrijvers, en dat wat hem 
beroemd maakte, zonder hein 
echter aan de ellende teont» 

x trekken.Genoodzaakt te wer
ken om in zijn levensonder
houd te voorzien, verkocht 
hij voor hónderd guinies, zij
ne aantekeningen op den 
bijbel aan. HENDRIK Sotmr-
"WEL , met de vergunning aan 
dezen er zijnen naam voor 
te plaatsen; SANDERS was de 
ware compilator der- zwaar
lijvige .voortbrengselen tan 
(Ï-BTHRMS, «n men kent van 
hem tw'#eGeschiedenissen van 
-JÊmgeland, de eene in folt, 
de Sndere in 4,to onder ver
schillende namen gedrukt. Hij 
had het ontwerp eener aJge-
meene tijdrekenkund<e dier 
mm gevermdf maar- de 

dood belette hem- de uitvoe* 
ring dezer veelomvattende 
onderneming. 

SANDEBSON (ROBERT), een 
godgeleerde en casuist, te 
Shefietd, in het graafschap 
York, iri 1587 geboren, 
overleed in 1662, hij Ms 
gewoon hof - kapellaan Van 
koning KAREI I , kanoniek 
der CHRiSTOS-kerh,en hoog. 
leeraar der godgeleerdheid te 
Oxford. Gedurende de bur
geroorlogen in Engeland, 
werd hij vari "al zijne bene* 
ficiën beroofd; en had veel te 
verduren j maar kort na ^ 
herstelling Van KAREI II, «el 
hem het bisdom Lincoln ten 
deel. Deze door dezuiverheM 
zijner zeden, de zachtheid zij
ner inborst, en de gematigd
heid van zijnen geest zien 
evenzeer aanbevelende p^* 
laat > had de kerkvaders en 
scholastieke schrijvers ge'e" 
zen, en de oogen geopend voor 
de meeste dwalingen der pro* 
testanten, ofschoon hij zijje 

oogen niét geheel voor ae 
waarheid heeft geopend. M9 
was met de geschiedenis u)" 
net natie bekend, eeng"ede 

oudheidkundige en gi»gf0,or* 
al voor eenen uitmuntenden 
Casuist door. Zijne -voorna*»* 
ste werken'zijn: 1.° &°êl' 
cce artis compendium, U*'g 
ford, U18, in8.vo;"- i' 
leerreden, in fol. '•-** é' 
negen gewetenszaken; v 
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juramenii obligatione, 'Zon
den, 1647, in 4.'°; —• 4.° 
Physicce scientice compendi
um , .Oxford, 1671 in 8.v°; 
— o." Pax Ecclesiae, etc, 
— 6.° Geschiedenis van Kd-
REL I, in fol., in het En
gelsen. — Men moet hem 
niet verwarren, met eenen 
anderen ROBERÏ SANDERSON , 
deurwaarder der kanselarij 
Van Engeland, in 1741 over
leden. Deze heeft de ver
zameling der Jcta van Rr-
MER voortgezet. — (Zie dat 
artikel). 

SANDERSOÜT. — Zie SAÜN-
DERSODT. 

SANDERUS of SANDERS of 
SAÜNDERS (NICOUAS), een 
godgeleerde, te Gharlewood, 
in het graafschap Surrey, 
in Engeland geboren, ge
raakte door zijne verdiensten 
tot den post van koninklijk 
hoogleeraar, in het kerkelijke 
regt aan de hoogeschool van 
Oxfort. Nadat de Catholijke 
Godsdienst door ELIZABETH 
uit dat rijk verbannen was, 
hègaf hij zich naar Rome,, 

1 alwaar hij tot de priesterlijke 
waardigheid. verheven werd. 
De kardinaal HOSIDS nam hem 
«net zich naar het concilie 
van Trenle, en op zijn ge
zantschap naar Polen» Bij 
Z'jne terugkomst verkreeg hij 
den leerstoel der godgeleerd-

^ Ü . DBEfc, 

heid te Leuven, van waar 
Paus PIDS V hem beriep, 
om hem in gewigtige aan
gelegenheden te gebruiken. 
GREGORIÜS XIII zond hem 
als nuntius naar Spanje, en 
vervolgens naar Ierland, om 
de Catholijken te troosten , 
die in hunne wanhoop de 
wapens hadden opgevat. De 
vrees van in de handen der 
Engelschen te vallen, deed 
hem gedurende eenigen tijd 
in de bosschen ronddwa
len, waarin hij in 1583 aan 
honger en gebrek bezweek. 
Zijne voornaamste werken 
zijn: 1.° JFerhandeling over 
het Avondmaal des JReeren, 
en over zijne wezenlijke te
genwoordigheid in de eu
charistie, in het Engelsch, 
Leuven , 1566 , in 4.t°; <— 
2.o Verhandeling over de 
beelden , tegen de beeldstor-
roers , onder dezen titels De 
typica et honoraria ima-
ginum adoratione, Leuven , 
1569, in8.vo ; __ 3.° Zte 
schismate anglicano , Keu
len , 1628, in 8 j ° ; een treu
rig en al te waarachtig ta
fereel der gruwelen dier bloe
dige scheuring. MAÜCROIX 
heeft hetzelve in het Fransen 
vertaald, Parijs 1678, 2.dl 
in 12. m o ; — 4.° De Eccle
sia CHRISTI, Leuven, 1571 
in fol . ;— 5.? De martyrio 
quorumdam sub ELIZABETH 
regina, in 4.*°; — 5.° De 

S . 
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explicationc missee acparti-
um ejus, in 8.v° ; — 6.° De 
visibilimonarchia Ecclesiae, 
Wuraburg, 1592, in fol. 
waarin, indien men eenigè 
onbesliste en "vrij ojiverschil* 
lige gevoelens uitzondert, hij 
het gezag j de zigtbaarheid 
en de onfeilbaarheid der Kerk 
aantoont. — 7.° &t\<ï Latijn* 
sehe Redevoeringen, over de 
zelfstandigheidsverandering , 
de Liturgische talen, en de 
meerderheid van missen in 
dezelfde kerk op te dragen , 
met eene opdragt aan den 
kardinaal Hosirjs, Antw~er-
pen, 1566, in 12.»° 

SANDERUS of SAKDER (AN-
TONIÜS) , een Belgisch ge
schiedschrijver , geboren in 
1586 te Antwerpen, waar 
zijne ouders zich toevalliger 
wijze bevonden , want hij was 
oorspronkelijk van Gend. Hij 
werd pastoor in het diocees 
van Gend, daarna kanonik 
van /peren, onderwijzer der 
$9<%eleerdheid {ècolatre) en 
penitentiaHus van Térouane, 
Hij legde in 16.57 al deae be
dieningen neder , ten einde 
met meer rust zijne studiën 
te kunnen waarnemen, Jfa 
e&n zuiver en noest leven te 
feebben geleid , overleed hii 
te Affiighem in 1664. Men 
heeft van hem een aa„tal 
werken m dichtmaat en in 
onrijm. De voornaamste z«n • 
?.° Ftandria illusira(a\ 

Keulen (Amsterdam), 2 dl,» 
infol. 1641 —-1644; — her-
drukt te 's Gr'avenkage, 1730 
— 1735, 3.<H in fol. De 
eerste uitgave van Keulen, 
werd mei de boekdrukkerij 
van JOANNES BtAEU door de 
vlammen verteerd, de wei
nig geredde exemplaren zijn 
zeer gezocht. VAN LOM, die 
de tweede -uitgave heeft ge
leverd , heeft er het JSagio-
logium Flandrice bijgevoegd', 
benevens De Gandaven&i' 
bus. . . ; Dê Brugensibus 
erudiiiones fama claris; De 
Scriptoribus Flandrioe; al
le werken van SANDEROS, 
die afzonderlijk waren ge
drukt.— 2.o Cliorographia 
sacra Brabantim, Brussel, 
1659, 2 dl.1" in fol. en ver-
meerderd. 's Gravenhage, 
1726, 3 dl.n infol.,; — 3.» 
Bibliotheca belgica manu*' 
cripl^Dijssel.mi-*™*0' 
2.dl in 4.to Dit zijn de f»" 
talogussen der handschoen 
van de meeste, der abdijen 
van F laanderen, Brabant, 
ff enegouwen en het land va» 
Luik. — A.* Opusculd^ 
nora, Leuven, 165J* • • v 

is eene verzameling zijner ge
dichten , leerreden «B ' ;" -

5.0 Elogia cardinaW* 
Leuven, 1626 in 4.t0\-~*' 

Dïsertationes biblic®> P'» 
^io JJe*c 

6/> 

sel, 1650, in 
datSANDf-werken bewijzen »»--• „" 

ROS zeer werkzaam was. »i 
was de Grieksche en UW 
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sche talen racester, en was 
een goede dichter en rede
naar. Hij heeft veel licht 
verspreid over de geschiede
nis van zijn vaderland. De 
schrijver heeft op zijne kos
ten de meeste zijner werken 
laten drukken , en daardoor 
zijne beurs uitgeput even ge* 
lijk hij zulks zijne gezond
heid reeds gedaan had. 

SANDKÜS (FEMNÜS), een 
regtsgeleerde van Ferrare, 
in 1503 overleden , is de 
schrijver van een Leven van 
AWONSUS , koning van Ara' 
gon, en van eene verbande-
ling De jure patronatus. 

SANDHAGEBT (GASPARÜS), 
een Juthersche godgeleerde , 
en opperbewindhebber der 
kerken van het hertogdom 
jRolstein , is de schrijver 
eener Inleiding tot de. Ge~ 
schiedenis van J. C, en de 
Apostelen , uit de vier Evan
geliën , de Handelingen der 
Apostelen en het Boek der 
Openbaring ontleend , een 
"werk vol geleerde aanmer
kingen en vooroordeelen. 
Hij heeft er eene verhande
ling bijgevoegd over den tem
pel van Jeruzalem, 

, SANDINI (ANTONHJS) , in 
net Ficentijnsche, den 13 
J N } 1692 geboren was bi
bliothecaris en hoogleeraar 

der kerkelijke geschiedenis 
in het Seminarie van Padua 
alwaar hij den 23 Februari} 
1751 plotselijk overleed. Hij 
stond zeer in achting bij den 
kardinaal REZZONICO , toen
maals zijn bisschop, en la
ter Paus onder den naam van 
CLEMENS XIII. Er bestaat 
van hém: l.o F"Hce ponii-

ficum romanorum , waarvan 
de beste uitgave is die van 
Ferrare, 1748; de bisschop 
van Augsburg heeft het.in 
hetzelfde jaar doen herdruk-

, ken onder den titel van Ba
sis historice ccclesia&ticce* 
Dit werk is diepzinnig en vol 
nasporingen. —. 2.° Historie 
familice saorce; Jffistoria 
sancCorum apostolorum, io 
de tweede uitgave zijner wer
ken wederlegt hij pater SER-
RY, die dezelve aangerand 
had. — 3." Dispulationes 
XX ex Historia ecclesias— 
tica ad vitas poniificum ro» 
manorum , een werk dat met 
het derde jaar van het pon̂ -
tificaat van BENEDICTOS XIV 
eindigt, voortgezet door eenen 
dweepzieken en onkundigen 
schrijver. SANDINI is des te 
meer lofwaardig, daar hij 
niets in zijne geschiedkundi
ge werken aanvoert, hetwelk 
hij niet met geloofwaardige 
getuigenissen bevestigt. 

SANDIOS (CHRISTOFIEI.) , 
een beruchte 'sociniaan,. in 

, 2 
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1644 te Koningsbergen ge
boren en te Amsterdam in 
1680 overleden, was meer 
ervaren; in de kerkelijke ge
schiedenis dan de overige ara-
titrinitarissert, en maakte 
misbruik van zijne kundighe
den , om verschillende wer
ken zamenlestellen, die in 
zijne sekte veel bijval vonden. 
De voornaamste zijn : 1°* Bi
bliotheek der antitrinitaris-
sen of socfnianen, in het 
Latijn , 1684 , in 8.vo : een 
«boek zeer gezocht door de
gene die de dwalingen der 
leerlingen" van SOCINDS ken
nen willen. — 2.° Nucleus 
historice ecclesiasticce, Cos-
mopoli [Amsterdam), 1669 
in 8.v° ; en vermeerderd ibi
dem, 1676, in4.t0SAia>lus 
tracht in dit werk aan te too-
nen, dat al de kerkvaders 
der drie eerste eeuwen van 
gevoelen zijn geweest, daf 
het woord noch roedezelfstan
dig aan God, noch eeuwig 
was, enz, Hij is wederlegd. 
door SAMDEI, GARblNER, Jo-
ANNES ScHERÏZER, S Ï E P H A -
NOS Ï,E MOINE (zie dat arti
kel) , den .geleerden Bütt en 
door pater PET AD , dien hij 
in zijne dwaling had durven 
betrekken. — 3.° Interpre-
iationes paradoxce quatuor 
evangeliorum, zoodanig als 
men dezelve van eenen so-
ciniaan moet verwachten, 
Amsterdam 1670 , in 12.«io . 
— 4.Q Be origine animce J j 

door BALTHASAR BEBEUDS 
wederlegd. — 5.° Scriptura 
sanctceTrinitatisrevelatrix; 
— 6.0 Notce et animadver-
siones in GERARUI Ppssï 
libros de historicis Latinis, 
Amsterdam, 1677. Eenige 
dezer' aanteekeningen zijn 
naau wkeurig ; de meeste ech
ter zijn vleijend en verwaand. 

SANDRART (JOACHIM) , een 
schilder, te Frankfort aan 
den Mein, in 1606, gebo-

• ren, overleed [e Neurenberg 
in 1683. Hij is meer ..be
kend door de Levensbeschrij
vingen der beroemdste kun* 
stenaars, welke hij in het 
licht heeft gegeven , en door 
de akademie welke hij te 
Neurenberg heeft opgerigt, 
dan door zijne schilderwer
ken. Hét schijnt echter, dat 
men.hem bij zijn leven in oen 
rang der beste kunstenaars 
plaatste. Nadat de koning 
van Spanje twaalf schilderyen 
verlangd had van de beroemd
ste schilders, die te M<>m 
bloeiden, was SASDRABTeen 

dergenen, die er aan arbeid
den. Hij bevond *W-1* 
Wedstrijd metGtiIDO, Gü , 
«NO , JOSEHNO , MASSJS . 
GENTttEscm , fsnos ,w» 
CORXONA, VALENTINO. A«* 
DREAS SACCHI, LAKFBAMC' 

DOHENICHINO en Po"»"; 
Men kent van deiepschi»» 
de Twaalf Maanden <& 
jaars, die in Bolland W 
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gegraveerd, met verklarende 
Lalijnsche verzen. SANDRARI 
heeft ook groote geschied
kundige onderwerpen behan
deld ; en vele portretten ver
vaardigd. Men kan niet meer 
zacht; voor de schilderkunst 
oan den dag leggen, dan deze 
kunstenaar gedurende den 
geheelen loop van zijn leven 
gedaan heeft. — Zijn neef, 
JACOBÜS SANDRARI, heeft 
zich in het graveren van 
portretten onderscheiden , 
welke hij met vele gelijke
nis en ongedwongenheid heeft 
voorgesteld. Zijne etsnaald 
•is zeer bevallig. JOACHIM 
had eene dochter SCSANNA 
SANDRARX genaamd, die zich 
door hetzelfde talent als haar 
vader heeft onderscheiden. 
De voornaamste werken, door 
JfoACHiM SANDRARX betrekke
lijk zijn beroep in het licht 
gegeven , zijn: 1.° Jkade-
mie van Bouw- , beeldhouw' 
en schilderkunst, in het hoog-
duitsch , 2 dl.» in fol., New 
renberg , 1675en 1679; — 
2.° Academia . artis piclo-

•rite etc., de : Latijosche ver
taling van het voorgaande 
werk, 1683, in fol.; — 3." 
Admiranda sculptwce vete-
ris, 1680 in fol.; — 4.° 
Momte anliquce et nova; the-
atrutn... 1684 in fol.; — 
•5.° Bomanorum fontinalict, 
168f> in fol.;.—' 6.o Per-
klaring der zinnebeelden 

der goden en herschepping 
gen van OVIDIDS , 1680 in 
fol,, in het Hoogduitsch, Al 
deze werken bewijzen dat 
deze schrijver de grondbe
ginselen zijner kunst had be
oefend ; zij wórden gezocht 
door degene, die èr de ken
nis van wiilën opdoen. Slechts 
zeldzaam worden dezelve ge
zamenlijk aangetroffen. 

SANDRAS. — Zie COURIILZ. 

'. SANDTS .(GEORGE), een 
Engelsche dichter, tweede 

-zoon , van EDWIN SANDTS, 
aartsbisschop van York, werd 
te FForchesterin 1577 ge
boren. Na zijne, studiën te 
Oxford volbragt te hebben, 
reisde hij door de verschil
lende deelen van\ Europa, 
In zijn vaderland terugge
keerd, werd hij door koniDg 
JACOBÜS I , in verschillende 
gewjgtige aangelegenheden 
gebruikt, waarvan hij zich 
met roem kweet. Hij mis
haagde aan dien vorst in 1621 
•terwijl hij zich in het volle 
parlement tegen den wil van 
het hof verzette; en JACOBÜS I 
deed hem Voor eene maand 
gevangen zetten. SANDTS 
«verleed in 1643,• m in de' 
universiteit van ö&jvrdeenen 
leerstoel voor de bovenna-
taurkunde te hebben gesticht. 
Er bestaat van hem: 1 .o EAI. 
ropce speculum, oiBeschrtp* 

3 
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ving vim den staat der gods
dienst in het Westen, vol 
van die denkbeelden, welke 
de nieuwe sekten hadden doen 
ontluiken ; de beste uitgave 
van dit werk :is die van 1635 » 
in 4.to «î  GEORGE SANDYS, 
de jongste zijner broeders in 
1641 overleden, liet eene Be-
echryving na , van het hei* 
lige Land, inhet Engelsch, 
in fol., en andere werken 
in dichtmaat en in onrijm. 
Nog gaf hij in het licht: 1.° 
eene berijmde vertaling der 
Herscheppingen vanOviDlus. 
—r2. °, Omschrijving der 
psalmen van Ï)AVID> en der 
gezangen van hét oude en 
nieuwe Testament, 1636,, 
die veel bijval vond. —'S*0 

Met Lijden van CHRÏSIDS 
(volgens het la tij n van GRO* 
TIÜS), 1640, in 12.mo., 1688, 
in 8.VQ —. 4.o Metrische om
schrijving van het Hooglied^ 
1641, inl2.;mo. 1648. DRY-
DEN zegt dat SANnrs de bes
te berijmer van zijnen tijdwas. 

. SAiïGArtb (ANTOHHTS) , in ; 
d« omstreken van Florence 
geboren, werd in-den be
ginne tot het sahrijnwerkers 
beroep bestemd; maar na 
•zich naar Motne te hebben 
èapvto , bij twéé ooms, die 
aldaar bbuwkuDstenaars w a . 

hmm ieid,ng op de bduw-
^ e t o e . Hij ««soofeeen 
leerling van BRAMARTB, e a 

weldra gelukte het hem in 
zijne kunst eenen haam te 
verwerven. De PaussenLÈöX, 
&.EMENS YI I , PAULUS III 
mankten gebruik van zijnö ta
lenten. Na BRAMANTE was hij 
architechl van de St. Pieters
kerk , en werd hij met de j 
versterking Van verscheiden j 
plaatsen belast y een gedeel- r 
te der kunst, hetwelk hij 
bijzonder wel verstond., De« 
ze. kunstenaar onderscheidde 
zich dobr dé hechtheid ïij-
nef bouwingen. Hij 0Ter* 
leed in 1546. Mén ziet teRr 
me een houten-model, het* 
welk hij van de St. Pieters-
kerk vervaardigd had, en 
hetwelk men zegt 4,184 
Romeinsche kroonen gekost 
te hebben* Maar MlcfiAEt AN« 
GELO, die na hem, het opper- \ 
toezigtover dit gebouw had» 
oordeelde niet van pas ftet-
zelve ten uitvoer te brengen, 

,SAN,Gl0BGI0(fiEtfVBCTl'' \ 
DA), ridder Van Malta, .» ; 
Mont/örratiü 1450 geboren. 
Was zeer ervaren in de regis* 
geleerdheid > en werd ojge- ; 
toefen vikaris van den bisschop •; 
van Caéal, dien hij «eylwt. 
om gedurende eenigen'J)"11, 
loopbaan der wapen» te voi" 
gen. Hij onderscheidde f* 
bij het beleg van Rhod^ 
f begaf ziehen dienst va» s 
den •markgraaf vaffl Mw" i 
ferrat, die hem n a a r i ? ^ \ 
«ond om AIEXAKDJÏK vl, »« 
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zijne, verheffing tot de Pau
selijke: waardigheid , geluk te 
wenschen.'•;. bij deed zich on
derscheiden in zijn gezant
schap bij MAXIHIMMNI. Na
dat de markgraaf de $ont* 
fertat overleden was ,> 'werd 
SAN-GIORGIO voogd zijner 
kinderen,; en voorzitter van 
den raad* van. Gasal, -Hij is 
den 8 September1527. over
leden. Men, heeft van hem: 
1°, Geslacht-register der 
viarltgravmvanMontferrat, 
iê8S j — 2*° JRede,voering 
aan Paus A1EX4NDER VI, 
Rome , 1493; — 3.° De ori
gine Guelphorum et Gibe-
linorum, • Èasilië, 1519 j dit ; 
is «sijn beste wexk, \ 

SijNGDHï {AïfcEONirjsj , , bi j - : 
genaamd. ;d0 JJC&rdiiiaal van 
xMeudofr t w@4 hg heer van 
die plaats was, waarvan hij 
het kasteel liet * beginnen , 
werd op .het jeipde der- 15«d« 
eeuw geboren;,-„was. «bisschop 
van Orleans en A'ar^hwschop 
van Toulome,, groobaalmoej \ 
zejoier van -Fmnkryfi. (hij 
is de eerste welke dien titel 
heeft gevoerd), en werd ein
delijk met het Roomsche pur-
pe-r versierd. Hij genooteene; 
groola, gunst ondier de- |§ge-> 
ring • van f RANSGISCÜS I , die 
hieaj het bestuur van Parvjf 
gaff. . 

- S « s e « (CUÜÖIÜS), ge- I 
• ; . . - . - • • : • • : S 

boren te Peronne, uit de 
familie van den voorgaande V 
was hofmeester des konings 
en van den hertog van Or* 
leans., Hij wijdde z;gne- be-
gaafdheden aan de godsdienst 
tige Fransche dichtkunde toe, 
en deed in het licht; versehij* 
pen Heures etc, (Getijden*, 
boek in Fransche verzen), 
Parijs, 1660, in 4 > ; H e ï 
geheele Boek der Psalmen is 
er in vertaald, doch vrg.slec.hu 
Hg oKecleed tegen het einde, 
der l?,^3 eeuw, ;,.„ 

SANIIÏCQDE (LODEWIJK DE), 
zoon van JACOB.ÜS. DE SAN-
XECQüE *• zeer bekwaamin de 
Jsunst, om stempels te gra
veren, ,en klein -zoon , van 
JACOBDS DE SANIECQUE , die 
zich in hetzelfde beroep heeft 
•onderscheiden, \yerd let Pa» 
rijs in 1652 geboren, begaf 
zich nog zeer jo-ng zijnde ia 
de congregatie der kanoni-
ken van de heilige Gmo-
,TEVA, :en werd hoogleeraar 
der humaniora in hun col-
legie van JYanterre» bij P<*m" 
rijs; hij verbond.jzich ver
volgens aan den Hertog van 
Jfevers, die hem tot hel bis« 
dom van<Z?e^^ê»»benoemde; 
maar de konhag door god
vruchtige lieden aangespoord, 
die over zijne gedichten, en 
vooral over zijn Hekeldicht 
tegen de getoU&nS', bestvw 
dors , geërgerd,fw,aren, ;v«r-

£ . ' • • -: ..-
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zette zich tegen de registra
tie zijner bullen en belette 
hem , in het bezit zijner nieu
we waardigheden te treden. 
SANIECQÜE begaf zich naar 
zijn prioraat van Gar'nai, 
bij Dreux, en overleed al
daar in 1714. De beste uit
gave van datgene wat men 
van zijne • gedichten heeft 
kunnen verzamelen, is die 
van Lyon, onder den aan
genomen naam van Haar
lem', 1726, in 12.mo De
zelve bevat twee brieven aan 
den koning, vijf hekeldich
ten ^ drie andere brieven , 
een dichlstuk over de onge* 
paste gebaarden der predi' 
kers ; verscheiden puntdich
ten , verzoekschriften en ma-
drigafen j en een Xatijnsch 
dichtstukop den dood van 
pater LALIEMANT , regulier 
kanonik van de heilige GE-
ifOVEVA. Dé verzen van pa-, 
ter SAMECQÜE bieden eenige 
geestige invallen aan, doch 
zijn in het algemeen onge-
kuischt: er straalt in dezel
ve weinig verbeeldingskracht 
door/' ë« ide stijl benadeelt 
dikwijlsdëtfénkbtólden. Men 
-vind de meette zijher gedich
ten , achïef de ioerken van 
SOMAÜ , Parijs / 1765 
itm,m-' • . ' . • ' • : : • ' • . . ' * 

SANNAUR (JACOBÜS),' een 
'beroemd* feitijnsche en Iia-
haansche echter, teMpels, 
in 1458 geboren, sproet uit 

eene Spaansche, familie, te Si, 
Na%arro, in het landschap 
Lamosso, tusschen den Po 
en de Tesino, gevestigd. De 
bevalligheden zijner inborst 
behaagden aan FREDBRIK , 
koning van Napels, die hem 
verscheiden bewijzen zijner 
achting gaf. Daar deze Vorst 
wanhoopte den troon weder 
te bestijgen , zoo begaf hg 
zich naar Frankrijk', der
waarts SANNAZAR hem ver
gezelde en met hem verbleef, 
tot aan zijnen dood , in P04 
voorgevallen. ' In Italië te
ruggekeerd , verdeelde bij 
zijnen tijd tusschen den wel
lust, en de dichtkunst. Zijne 
neiging sleepte hem zoo zeer 
tot de minnarijeq, mede,dat 
hij , tot zélfs in zijnen ouder
dom , zich altijd voordeed, 
in het gewaad, en met de 
houding en den toon van 
eenen saletjonker. Het ging 
hem zoo zeer' -ter harte, dat 

PflILIBERX VANNASSAP,PrlDS 

van Oranje, veldheer va» 
het leger des keizers, »ƒ 
landgoed had verwoest, d" 
hem zulks eene ziekte f?™ 
hals haalde, waaraan HI» 
1530 overleed. Hij w*"'" • 
de kapel van een'*Ö-^!*Jd" 
goederen begraven. °ü . 
zijn praalgraf, ófechoon .«»Bl 

de beelden van AfroM* en 
MINERVA versierd, a c h l e rnm 
ahaar doen plaatsen. u ' 
deze ontheiliging te verzoen-
ten , had men bono »«' 
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beeld van APOIXO den naam 
van'DAVID , en boven dat 
van MISERVA dien van Jff-
BITH geplaatst. Er bestaan 
van hem : Latijnsohë en Xta-, 
liaansche gedichten. DéLa-« 
tijnsche zijn dóór de AXDE'S, 
te Fenetië, 1535, in 8J° 
gedrukt. Men vindt in deze 
verzameling: 1.° drie boeken 
Treurzangen; —- 2.° een 
klaaglied op den dood van 

' J.C.; -—3.0 Herdersaan-
gen, Jmsterdam , 1728, 
in 8.v° ; — 4.° een dichtstük 
De pariu Virginïs. Het is 
óp dit werk; dat zijn roem 
als uitmuntend Latijnsch dich
ter rust; maar men laakt hem , 
de heiligheid van zijn onder
werp onteerd te hebben, 
door de gedrogtelijke vermen
ging der buitensporigheden 

;; "van het heidendom, met de 
**** -verhevene?' geheimen onzer 

•Godsdienst. Alles is er vol 
van bosch- en waternimfen. 

. Hij stelt in de handen der 
H, Maagd ,'niet de psalhi'en , 
maar de liederen der SibyU 
la's. Het is noch DAVID , 
noch ISAIAS, maar de PRO-
TEUS der fabel, die hetgeheim 
der menschwording voorzegt. 
De naam van JE$ÜS CHRISTUS 
komt er geenen enkelen maal 
in voor, en de Maagd MARIA 
wordt in dit werk de ffoop 
der Goden genoemd. Ziedaar 
het hoofdgebrek van dit dicht-
stufc, dat voor het overige 

uitmunt door sierlijkheid en 
zuiverheid van stijl, door 
de harmonie der dichtregels 
door eene menigte schitte
rende beelden en schoone 
gedachten ; en het is uit dat 
oogpunt beschouwd , dat hem 
de lofspraken der geleerden 
en zelfs eervolle breven van 
wege LEO X en CLEMENS VII 
ten deel vielen. Onder zijne 
Italiaansche stukken, wordt^ 
het meest geroemd zijn Jfr-
cadi'è, door PECQÜET in het 
Fransch vertaald, 1737^ 
in 12.n»o De verzen en het 
önrym van dit werk bekö-
ren door de kieschheid en 
ongekunsteldheid der beelden 
en uitdrukkingen. Hetzelve 
werd te Napels, in 1502 , 
in 4. t 0 gedrukt, en met zijne 
overige Italiaansche gedich
ten , te Padua in 1723, in 
4.t<», en te Napels, in 1720, 
in 12.»° herdrukt. DÓCHAX 
zegt dat SANNAZAR een Ethio
piër van geboorte was; maar 
'dit is een romanesk denk
beeld, zoo als zulks de mees
te van dien schrijver zijn. 
Hetzelve wórdt voldoende 
wedërlegd, door de kleur 
van SANNAZAR , Welke "men 
«nooit heeft gezegd die' van 
eenen neger te ' zijn. •. Zijn 
Zeven is besehreven door 
CRISPO, YOLPI enz. en men 
vindt zeer breedvoerige bi-
bliographische bijzonderhe
den over zijne werken > in 

5 .;.. ..• 
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het Manuel du libraire, 
van BRUNEI, 

SANPIETRO , of SAMPIETRO , 
naar de plaats zijner geboor
te-, bijgenaamd BASÏELICA , 
een berucht Corsikaansch 
veldheer, in dienst van FRAN-
CISCDS I en HENDRIK I I , ko
ningen van Frankrijk, té 
Bmidica in 1501 geboren. 
Hij onderscheidde zich door 
verscheiden heldendaden, en 
jnöer nog door de onlusten, 
die h|j in Corsikaverwekte, 
en door zijnen haat tegen dé 
Gennezen» Zijne romaneske 
en woèsie inborst spoorde 
hehi aatj tot vreemde too-
»eelen, zelfs tot het ver wur? 
g#nu zijner. mmm^ YANONA 
B'QfcjMtOr uit een der be» 
jjoemdste geslachten van Oor-
•sikct, ;VPijl zij te Genua, 
werwa»rtshy verbannen wis', 
genade;;. vgojp hen) had ge
vraagd. Hij werd den 17 .Ja-
iiuarij 1566 y in een gevecht 
met'ie Genuezen, dooreen' 
-zf ner ojScieren vermoord, 

. SAKRBY ( I A N G E M S -EBS-Ifr-'i' 
Mü8), ie Ltmgres vaa arme 
ouders geJ»or,en.;, jteseide tot 
in! deü öadetóona van 14 ja-
i%i d.e sschapen van eenen 
•aïa#er. Na «d de hinderpa
len v w ^ , £e fetuin ;J , 

z^nestudiënstelrfe,, overwo»»- I 
nen U hebben* werd h|j *e I 
•ff!.0*•'*?*• Pwste* > M d . ; 
% predikte in die stad/ia 

tegenwoordigheid der könin< 
gin ANNA van Oostenrijk, 
die hem een brevet gaf van 
gewoon prediker harer ma« 
jesteit. Tot eene der kapel* 
laniën, van Si. MARTIN van 
Langresbenoemd zijnde, ver* 
liet hij Beaune alwaar hij on» 
derwijzer der godgeleerdheid 
[théologal) was, en keerde 
naar zijne geboorteplaats te» 
rug. Hij overleed aldaar in 
1659, in den onderdoor van 
70 jaren,. Hij was bekwaam 
niet alleen in de Griekscheen 
Latijosche schoone letteren, 
maar ook in de geschiedenis 
en de godgeleerdheid. Hf had 
al d,e kerkvaders gelwen, 
en eene bpondci-esiudié van 
den H. AuGüsiïNBSgemaal» 
dien hij' bijna van buiten 
kende. Men heeft van hem 
verscheiden werken j onder 

anderen eene belangrijke en 
zeldzame verhandeling, Sj" 
üteld : Paracklus, m * 
redct illitis pronünlmti<>ne> 
1643, in 12.»° Deze ver* 
handeling met hèt oogmerk 
geschreden, om te bewg&fi» 
dat de Ware uitspraak W" 
dat woord Paracletüs *'•> 
werd in 1669 door Tï»BRS 
aangeraèd;, die wilde &'*** 
Puretclitus zou zijn. 'H 
•schijnt achter dat §mf 
$elyk heeft gehad, «n <*e * 
naauwkeurige taalkenners vol
gen zijne uitspraak. »_*'" 
werk is belangrijk, 'm**?*' 
NET , ofschoon deszelfs Uie'> 
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slechts eene onbeduidende 
verhandeling schijnt aan te 
wijzen." 

SANSAC (LOÖEWWK PREVOT, 
vrijheet van), uit een adel
lijk huis van Jngoumois:, 
teCognac , in 1486 gebo
ren. JNfa edeljonker bij den 
connéstabel ANNA VANMONT-
MOREKCY te zijn geweest, be
gon hij in Italië te dienen 
onder den admiraal BONNIVÊT 
en bevond zich ïn 1525, bij 
den slag van Pavia, alwaar 
hij krijgsgevangen werd ge
maakt, het gelukte hém echr 
ter te ontsnappen, en hij 
kwam in Frankrijk terug , 
van waar hij door de koningin , 
moeder verscheiden malei] \ 
naar Spanje werd gezonden 
alwaar FRANCISCDSI gevangen 
werd gehoiiden* .NadatjSAN*" 
SAC den maarschalk SitèozziÈ 
naar Malie had vergezeld, 
•werd hij in 1554 belast met 
de verdediging van Mirafa 
dola tegen, de Spanjaarden j 
en de Pauselijke troepen; Hij \ 
hield een r beleg ian. -.vacht! 
rhaanden Tjit^-dat; dë -vijajrc-1 
den eindelijk genoodzaakt jj 
waren op te breken» Bij aijpfi'j 
terugkomst, werd hij:.<door h 
HENDRIK II tot ridder;rar* :| 
heven, en tot gouverneur der j! 
hinderen van dien vorst bè- jj 
uoetnd. Op. het einde zijner; 
"d88eo verliet hij het hof en I 
overleed in 1566 te Cognac) 
Hij Was by 15 belegeringen 

en bij 11 geregelde veldsla* 
gen tegenwoordig geweest. 

f SiNSETERINO {Heilige 
PACIFICÜS VAN) > werd in 1653 
te Septempeda in Ficeno uit 
ouders geboren, ;wier gods
vrucht hunner adellijke af
komst tot luister; verstrekte. 
Naauwelijks was hij vier ja? 
ren oud en begon hij ecnig-
zins zijn verstand- te gebrui
ken , of hij wist 'zich zelven 
te bedwingen en mengde 
meermalen zijne spijze met 
asch, daarbij in zijne pn» 
schuld het woord des konink
lijken profeets vervullende..» 
in assche heb ik mijn brood 
gegeten* Hij was steeds ern
stig , althans meer,; dan men 
in zijne kinderjaren van hem 
verwachten kon , ontweek dé 
•kinderlijke vermaken en vond 
zijn grootste genoegen, wan>-
-rieer hij te huis of in de kerk , 
voor het beeld van efenigen 
heipge zijne gebeden kon stor
ten. Welk een voorbeeld voor 
kinderen, die helaas! oskar 
al te dikwijls inhurtóe vroegste 
jjaren, reeds, ijdele ver.niaken 
zoeken» die voor hen in la-. 
tér tijd de bitterste vruchten. 

laplësferenJ Spoedig iv&i den 
B. PACitiGöseenlzwareslag., 
daar hg wseikka ssijnè beide 
godvruchtige ouders verloor; 
hij werd nu opgenomen door 
eenen qom, die hem *eer 
hardvochtig behandelde en 
zwaar werk liet verrigtcn, 
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terwijl hij niet alleen door 
de dienstmaagden van zijnen 
bloedverwant werd bespoten 
vernederd , maar zelfs, hoe 
onschuldig ook, de verwij
tingen moest hooren van hen, 
die van die bedienden onaan
genaamheden hadden onder
gaan en PACIFICÜS deden boe
ten voor eene schuld , waar
aan hij geen het minste deel 
had* Hij droeg echter alles 
met geduld en stelde als ver-
iateu wees, slechts zijn be
trouwen op Hem,'die den 
weezen een helper en schuls-
man is. Op zijn zeventiende 
jaar gevoelde hij eené sterke 
neiging om het kloosterleven 
te' omhelzen , en meende aan 
die begeerte niet beter te 
liunnen voldoen, dan door 
in de orde van den H. FRAST-
•CISCUS te treden, welker le
den hij ,op eene voortreffe-
Jijke wijze, de uitstekende 
deugden van hunnen heili
gen slachter zag navolgen. 
Hij werd weldra aangenomen 
bij de minder-broeders, her
vormde observanten-genoemd, 
en legde na zijnen-proeftijd . 
niet ijver volbragt te hebben., '• 
in het klooster -te Forano 
de pldgligêgeloftenaf. Thans , 

• geroeide.: hij zich gelukkig , -I 
vraM hij was nu van alle aard-
sche -zorgen en beslommerin
gen ontslagen , kon aan zij. 
nen ijver den .teugel vieren 
ca onbekommerd naar de wsr-

jens van zijn hart,!. God 

in vrede dienen en levens 
zijnen, naasten nuttig wezen, 
De doof hem afgelegde belof
ten waren hem heilig, en 
niets verzuimde hij om die 
stipt tot aan zijnen dood te 
volbrengen. • Armoede en ge
hoorzaamheid , deugden die 
zoo zeer met 's menschen aan
geboren hebzucht en hoog
moed strijden", werden door 
heat ten slipste beoefend, en 
niettegenstaande zijn vroe
gere stand iV de maatschap
pij hem aan alle gemakken 
en de gewoonte van aahan-
deren te beveleffgewendhad, 
vond hij thans slechts zijn 
geluk in niets te bezitten., 
zijnen wil te verloochenen en 
denzelven geheel, aan dien 
van zijne oversten te onder
werpen. Niet minder munt
te hij-uit door. de deugd van 
kuischheid en dreef zijne be
zorgdheid om dien heiligen 
schat, welken wij, gelFd e 

Apostel zegt, in broze vaten 
omdragen, ongeschonden te 
bewaren , zoo verre, dat «8 
:de wonden zijner beenend1' 
tijd zelf verbond, ten einde 
•nimmer eenig gedeelte van 
zijn. ligchaam , aan iotnana 
ontbloot te vertoonen, *90 

-als. het geval ware geweest, 
indien hij de hulp van vreem
den zou hebben moeten &e; 
ziften. O hoe verre .zij» WÖ 
van die heilige gevoelens ver
wijderd 1 Bij de deugden «» 
armoede, gehoorzaa 
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zuiverheid, voegde onZe be
roemde heilige ook nog die 
van nederigheid, Want hij 
wist dat God zoo als de H. JA* 
CÖBÜS zegt, den hoogmoedi-
gen weerstand biedt, en al
leen aan" nederjgen Zijne ge
nade schenkt. Hij verhief 
zich -niet in zijn eigen oog, 
en bekommerde zich niet 
wat de menschen. van hem 
deuken of zeggen zouden; 
hij leefde alleen voor God 
en achtte het zaliger door de 
menschen vergelen te wor-
wörden en bij God genade te 
vinden, dan in groot aanzien 
te zijn en zijne ziel te ver
liezen. Bij de nederigheid 
voegde hij den geest van boet
vaardigheid en niet te vreden 
metdegestrengheden , welke 
de voortreffelijke regel van den 
H. FR 4NCISC0S voorschreef , 
wist hij altijd nog gelegen-
heid te vinden , ja zoekt die 
met ijver, om nieuwe ver
stervingen , door vasten , kas
tijding van zijn ligchaam , het 
dragen van een haren boete
kleed , het stilzwijgen , enz, 
te beoefenen. Dan bij al die 
uitstekende deugden voegde 
de H. PACIFICÜS ook datgene, 
wat alleen den deugdzame 
tot het einde kan doen vol
harden , namelijk het gebed. 
Mij begreep dat wij uit ons 
zelven niets vermogen , maar 
alleen door Hem die ons ver
sterkt , en dat wij geené aan
spraak op Gods hulp kunnen 

maken , ten zij wij die nede
rig en aanhoudend afsmee-
keri. De dag was te kort om 
aan die behoefte van zijn hart 
te voldoen, endaarom besteed
de hij dikwijls een gedeelte 
van den nacht, om God te 
danken , te loven en van Hem 
nieuwe gunsten af tesmeeken. 
Menigmaal trof hem dan de 
gedachte! hoe in dit nach
telijk uur, verschrikkelijke 
zonden werden bedreven, 
door onzuiverheid , achter
klap , brasserijên, dronken
schap enz ; dan werd de 
ziel van PACIFICÜS met diepe 
droefheid vervuld en terwijl 
hij zich tuchtigde, om voor 
de zonden van anderen te 
voldoen , rees in stilte zijn 
gebed ten hemel, om Gods 
straffenden arm te wederhou-
den en de bekeering der zon
daars af te smeeken.Totdat 
einde droeg hij ook dikwerf 
het H. Misoffer op en wan
neer hij God , zijnen JESUS , 
dien hij innig beminde voor 
zich zag liggen onder de ne
derige gedaante van brood 

. en wijn , ja 1 dan werd hij 
in den geest verrukt, dan was 
hij geheel in God verslonden 
en dan gebeurde het meer
malen , dat de omstanders 
hem van den grond zagen 
opgeheven 'en verstomd ston
den over de heilige verruk
kingen , die den godvruchti-
gen PACIFICÜS ten deel vie
len ; dan blonk zijn gekat 
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en scheen als omstraald van 
een goddelijk licht, dan scheen 
hij geen mensch meer te zijn , 
maar reeds tot de rijen der 
Engelen te behooren. God 
vindt behagen om zielen wel* 
ken aan zijne eerste genade» 
gunsten beantwoorden, steeds 
met nieuwe weldaden als te 
overstroomen en dit was ook 
het geval met den ET. PACI-
FICÜS. Immer daalden er nieu
we gunsten van den hemel 
op hem neder en "hij werd 
beloond met de gave der voor
zegging , ja met die van won-
deren te verrigten. Zoo ging 
hij eens dröogvoets door eene 
rivier,»,die door de regens 
opgezwollen , geheel buiten 
hare oevers was getreden en 
wier wateren zich bij zijne 
aankomst van een scheidden. 
Meer andere wonderen wer
den door hem verrigten wel
dra was zijn naam als die van 
eenen heilige overal bekend 
en ieder sprak met lof van 
de hemelsche gaven , waar
mede de eenvoudige , nede
rige PACIFICÜS begiftigd was 
geworden. Zulk een heilig 
leven moest ook door een 
heilig afsterven bekroond 
worden. Eene ernstige ziekte 
overviel hem in het klooster 
te Septempeda en gaf hem 
nieuwe gelegenheid, om door 
zijne onderworpenheid, ande
ren te suchten. Zijn einde voe
lende naderen, was hij ver
heugd, want hij hoopte wel

dra bij God te zïjn, dienhtj 
immer bemind had. Hij wilde 
zich niettemin tot dien vrees» 
selijken overgang voorberei
den en verzocht de H, Sa* 
cramenlen der stervenden te 
ontvangen. Onbeschrijfelijk 
was de godsvrucht, welke hij 
daarbij aan den dag legde. 
Na door die H. Teerspijze 
versterkt te zijn, was zijn 
gemoed geheel opgeruimd en 
hij verlangde , hoezeer met 
volstrekte onderwerping aan 
Gods welbehagen, naar den 
oogenblik, dat hij van de ban* 
den des ligchaams zoude ont
slagen worden. Nog eenmaal 
onderzocht hij zijn' geheelen 
levensloop ; hij zag langs de 
baan terug welke hij had af
gelegd , doch vond slechts 
slof om God te loven voor 
de tallooze weldaden , waar 
mede hij hem begenadigd had. 
Hij hief dan ook dankbaar 
zijne oogen ten hemel, kruiste 
rustig zijne handen op de 
borst en ontsliep toen zacht 
in den Heer, den 24 Sep
tember 1721. Weldra .w«» 
de mare van zijnen dood o«r* 
al verspreid en ieder was m 

rouw over het verscheiden 
van den heiligen kloosterling; • 
doch dat gevoel maakte spoe
dig plaats voor de aangena
me herinnering aan zlJne 

deugden. Ja zulk een ver
trouwen koesterde men nopen 
zijne zaligheid, dat zijne voor-
spiaak spoedig werd iogeroe-



S A l t . ' 287 r 

pen met dat gelukkig gevolg, 
dat er menigvuldige wonder
bare genezingen plaats had
den. Nadat dezelve ten streng
ste- waren onderzocht, zoo 
als de H. Kerk bij die gele
genheden immer met de mees
te omzigtigheid te werk gaat, 
gevoelde de waardige Paus 
Pies TI zich bewogen, om 
PACIFICDS onder het getal der 
gelukzaligen te plaatsen., bij 
eene breve van den ^ S e p 
tember 1785, terwijl GRE-
GOHIUS XVI, na het erken
nen van twee mirakelen , 
door God op de voorspraak 
van den H. PACIFICDS ver-
rigt, hem- bij eene bulle van 
den 7 der kalenden van Ju
ni) 1839, onder het getal 
der Heiligen heeft geplaatst 
wier voorspraak met'vrucht 
door de geloovigen kan wor
den ingeroepen. 

SANSON (NICOIA AS) , te Ab~ 
beville in 1600 geboren, legde 
zich gedurende eenigen tijd 
op den handel toe; maar na 
aanmerkelijke verliezen te 
hebben ondergaan, liet hij 
die betrekking varen, en be
gaf zich in 1627 naar Parijs, 
alwaar hij zich als krijgsbouw-
kundige en wiskunstenaar on
derscheidde. Het was MEI--
CHIOR TA VERNIER, die hem 
in aanmerking bragt. LODE-
W I J K XIV vereerde hem met 
d ^ titel van hoogstdeszelfs 
knjgsboiw. en aardrijkskun

dige , met eene jaarwedde van 
2000 livresi, Toen die vorst 
Abbeville doortrok,- nam hij 
hem op in zijnen raad , e» 
gaf hem een brevet van staats
raad ; maar de zedige inge
nieur wilde deze hoedanig
heid nooit aannemen , uit 
vreeze, zeide hij, van in 
zijne kinderen de zucht voor 
de studie te verzwakken. 
Hij Werd aan het Fransche 
hof als een groot man be
schouwd , en had de eer om 
gedurende, verscheiden maan
den aan LODEWIJK XIV de 
aardrijkskunde te onderwij
zen. De prins van Condé, 
die hem beminde, begaf zich 
dikwijls naar zijne woning, 
om er zich over de weten
schappen te onderhouden. 
Deze beroemde man, door 
zijnen onvermoeiden arbeid 
ondermijnd , overleed te Pa
rijs in 1667, eene eervolle 
gedachtenis nalatende. Hij 
had een zeer hevig geschil 
met pater LABBE, die hem 
in zijn Pharus Gallice anti-
quce , te Moulins, in 1644 , 
in 12m°, in het licht gege
ven , had aangerand. SANSON 
antwoordde hem door zijne 
Dis quisitiones geographicoe 
in Pharum Gallice., etc, 
1647enl648,2dl.«inl2.>no. 
Behalve dit geschrift, heeft 
men van hem verscheideQ 
andere stukken over de oude 
en nieuwere aardrijkskunde» 
en een oneindig aantal Kaar' 
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ten. Men vindt de lijst zij
ner verschillende werken in 
de Methode etc, (Wijze om 
de aardrijkskunde te beoe
fenen) door den abbé LEN
GLET DÜ FRESNOY. Hij had 
drie zonen : de oudste , Ni-
COLAAS, werd in 1648 ter
wijl hij den kanselier SÉ-
6DIER verdedigde, bij de Bar
ricades gedood. De beide 
andere, WILLEM en ADRIANUS, 
gaven een aantal kaarten in 
het licht. WILLEM overleed 
in 1703, en ADRIANOS in 
1718. » De aardrijkskunde , 
zegt dom VAISSETTE , heeft 
aan de SANSON'S groote ver-
pligtingen , daar zij het zijn , 
die begonnen hebben haar te 
ontwarren , en de stellingen 
aan vaster regels te verbin
den , dan die welke hunne 
voorgangers gevolgd hadden ; 
maar zij heeft ook groote vor
deringen sedert hunnen dood 
gemaakt." 

SANSOVINO (JACOBOS TAT-
ï l , bijgenaamd), een beeldt 
houwer en bouwkundige, te 
Florence, in 1479 geboren 
maakte zieh in beide deze 
kunsten zeer beroemd. Rome 
en Fenelië zijn de sleden, 
waar hij zijne talenten het 
meest heeft geoefend. Be 
Munt de Bibliotheekvan 
fn ff MARCÜS, het pa. 
leis Cornaro, e n de Kerk 
van den heiligen Ferlos-
ser> tereWë, zijnprach-

tige gebouwen, die hem veel 
tot eer hebben verstrekt. Hij 
genoot in die stad, alwaar 
hij het grootste gedeelte zijns 
levens doorbragt, zulk een 
aanzien , dat r bij eene alge-
meene belasting, door de 
regering opgelegd, TITIAADT 
en hij de eenige waren, welke 
de senaat waardig oordeelde 
er van uit te zonderen. Hij 
overleed aldaar in 1570, VA
SARI heeft zijne lofrede ver
vaardigd. — Hij liet eenen 
zoon na,. FRANCISCÜS genaamd 
die zich in de dichtkunde, 
He geschiedenis en deschoone 
letteren, onderscheidde, Ie 
Feneiië eene 'boekdrukken) 
oprigtte , en aldaar in 1586, 
in den ouderdom van 65 ja
ren overleed. 

SANTACILLA.- Zie JOAN 

(don GKORGE). 

S A N T A - C R Ü Z D E M A R C K I J A D O 

(DON ALVARO DENAVIA-ÜSO-
RIO „ burggraaf van Pffl0> 
markgraaf van), hoofd van 
het huis Navia-Osorio,^ 
der voornaamste uit het pn«»' 
dom van As tene , s1 0^6 ." . 
in den ouderdom van 15J " 
ren de loopbaan der wapen' 
in. Hij onderscheidde «e» 
bij verschillende gevechteni, 
en werd in 1727 , n««r n ° ' 
congres van Soissons 8?*? 
den , alwaar hij de achtijï 
en het vertrouwen van ai 
onderhandelaars verwie"'w 
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dat zijne verdienste met den 
rang van luitenant-generaal 
was beloond, werd hij naar 
Ceuta tegen de ongeloovigen , 
gezonden. Hij onderscheidde 
zich aldaar en behaalde op 
hen verschillende voordeelen ; 
maar hij werd door een ge
weerschot aan de dij gekwetst, 
en den 21 November 1732 j 
bij eenen uitval vari het paard 
geworpen. De Mooren, in 
•wier handen hij was achter
gelaten , hieuwen hem het 
hoofd af, en sneden voorts 
zijn ligchaam in stukken. 
Men heeft van hem Slaat' 
en krijgskundige overwe
gingen , 14 dl.n in 4. t0 in het 
Spaansch. Te midden eener 
menigte vrij gewone, aanha» 
lingen , voorbeelden en ze-
dekundige trekken, vindt men 
in dit werk goede staatkun
dige lessen , en zaken even 
zoo nuttig voor den krijgsman 
als voor den onderhandelaar. 

* SANTANDER (KAREL AN-
TONIÜS LASERNADE), een ge
leerde boekenkenner, den 1 
Februarij 1752, te Colindres 
in Biskaaije, uit eene oude 
en beroemde familie geboren , 
in welke men moet onder
scheiden don SIMON DESAN-
ÏAHDER , zijnen oom , eenen 
anderen zeer bekwamen boe
renkenner , die, na biblio-
thekaris van den koning van 
Spanje te zijn geweest, zich , 

AXII . DEEI, 

te Brussel had gevestigd, 
en hem zijne bibliotheek, 
eene der rijkste en uitgebreid
ste der Nederlanden ,^ lega
teerde. In den ouderdom 
van 20 jaren, begaf hij zich 
naar dien oom te Brussel, 
en vestigde zich op zijne beurt 
in dezelfde stad. KAREÜ SAN
TANDER werd in 1795 tot 
opziener der Bibliotheek van 
Brussel benoemd , welke hiĵ  
aanmerkelijk heeft verrijkt, 
en die ónder zijne handen , 
eene der schoonste van Eu
ropa, is geworden. Hij heeft 
ook medegewerkt aan de op-
rigting van eenen botanischen 
tuin, van een museum van 
schilderijen, en overleed te 
Brussel in 1813. Het In
stituut van Frankrijk had 
hem onder zijne correspon
denten opgenomen. Men heeft 
van hem 1.° Catalogus der 
hoeken der bibliotheek van 
don SIMON DE SANTANDER. 
Brussel, 1792 , 4 df.n in 
8.v° met nieuwe titelbladen 
en een bijvoegsel, 1803. — 
2.° Noie etc. {Jddilionneele 
aanteekening, op het uit
treksel van het onderrigt 
óver de wijze om eenen in' 
ventaris van letterkundige 
verzamelingen te maken), 
1794 in 8.v°; —• 3.<> Die* 
tionnaire etc» (Btbliogra-
phisck en alphabetisch woor
denboek , der meest gezochte 
uitgaven van de 15,e eeuw), 
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Parijs, 1805 — 7, 3 dl.»in 
8.VÖ waarin men vindt eene 
proeve over den oorsprong 
der Boekdrukkunst (Êisloi-
re critique de Vimprimerie), 
een werk, dat als classiek 
beschouwd wordt, 

SANÏARKÜ of SANCTARKL-
IDS (ANTOHIÜS), een Itali-
aansche Jesnit, te Jdria, 
in 1569 geboren, onderwees 
de schoone letteren en de 
godgeleerdheid te Home, al
waar hij in 1649 overleed. 
Het was in die stad dat hij 
in 1625, in 4. t0 in het licht 
gaf, eene verhandeling ge
titeld: De/iceresi, schisma' 
te, apostasia, sollicitatione 
in sacramenlo posnitentice ; 
et de poiestale summi pon-
tificis in Ais delictis punien-
dis. Volgens de toenmaals 
in Italië, en elders gewoon
lijk aangenomeneregtsgeleerd-
heid, kent SANTAREE, in dit 
werk, aan den Paus eene 
magt toe, die zich zelfs tot de 
troonen der vorsten uitstrekt. 
De Sorhonne censureerde zijn 
werk in 1626, en het par
lement van Parijs veroor
deelde het den 13 Maart 
deszelfden jaars, om open- „ 
lijk verscheurd en verbrand I 
te worden. De Jesuiten van " 
Frankrijk gaven eene open-
Itjke verklaring tegen het ge
voelen van SANTAREt in Bet 
Jicht. De beruchte Dr. ED . 
MOHD RICHER (die aich toen

maals echter bezig hield om 
al de mogendheden te ver
basteren en te democralise-

[ren) , gaf in 1629, in 4,t0, 
1 het Verhaal en de Fena-
meling der stukken in liet 
licht, tot welke dere zaak , 
had aanleid ing gegeven, »In« j 
dien eenige godgeleerden, : 
zegt een billijk schrijver, In 
sommige opzigten de konin» 
gen aan den Paos hebben 
onderworpen, zoo ondewer-
pen hen de filozofen aan de ! 
luimen en razernijen, van 
een in opstand gebragt ge« j 
peupel. Dit lees ik in hun< , 
ne geschriften, dit zie ik ! 
in de verschrikkelijke too-

neelen, door hen in de dn«-
ternis gesmeed en uitgelokt 
en openlijk aangevoerd. M 
dit alles schijnt het, dat de 
ijver, welken de filozofen te* 
gen de leer dier theologen 
hebben aan den dag gelegd, 
een geheel ander doel had» ,; 
dan de waardigheid en de i 
onafhankelijkheid der troo« , 
nen." — Zie JouvBKcr. 

* SANTA-ROSA(SANTOBBS 
graaf van), minister van ooi-
log der Sardinische state" «Jj , 
durende den volksopstand, o'8 j 
in 1821 in Italië ü^T* : 
was den 18 September I7öö^ ; 

Savillano geboren. Reed i« : 
den ouderdom van t l .F i 
soldaat zijnde, klomhgspoe 
dig tot hoogere rangen op» 
doch hij verwisselde de krijg . 
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dienst met de administraliye 
loopbaan, en bekleedde in 
die betrekking aanzienlijke 
posten,. Hij was betrokken 
in de zamenzwering, die in 
1821 in Piémont uitbarstte, 
en in de staatsomwenteling, 
die dezelve na zich sleepte, 
werd hij' tot minister Van 
oorlog benoemd. Het op de 
constitutie der cortez geves
tigde bestuur was niet bestand 
tegen de komst der Oostenrij
kers in dat land, hetwelk SAN-
TA-ROSA zich verpligt zag te 
verlaten : een doodvonnis trof 
hem en zijnegeheele familie; 
hij ontsnapte en ging voor de 
zaak der Grieken strijden , hij 
stierf op het slagveld, den 9 
Mei '1825, op het eiland 
$p/iaclerie, bij Navarino* 
Er bestaat van hemeen werk 
getiteld j De Piémonteesche 
omwenteling. 

SANTÉ (GILLES ANNA XA-
VERIUS DE LA), een Jesuit, 
den 22 December 1684, bij 
Jledon , in Bretagm gebo
ren , en in de maand Julij 
1762 overleden, onderwees 
met roem de 'schoone lette* 
ren in het collegie van ZODE-
triJK den Grooie. Er bes'taan 
*a« hem Latijnsche rede
voeringen, 1741, in 12.wo, 
waarin zeer schoone stukken 
•voorkomen, en eene verza* 
meli?S van dichtstukken , ge
titeld: Musce rketörms; 2 

• • • T 

dl.a in 12.m '°; verscheiden 
malen , en laatstelijk in 1805 
herdrukt. » Men ontwaart 
in. dezelve, zegt de abbé 
DES FONTAINES, alom den 
geleerden en geestigen pater 
DE LA SANTÉ ; altijd zijne 
puntdichterlijkeuistheid , zij
ne levendigheid in het aan
wenden van tegenstellingen , 
zijne soms koddige, doch al
tijd geestige tegenstellingen. 
Zij , die de nieuwere Latijn
sche gedichten nog bemin
nen , zullen deze met ver
maak lezen. Zij zullen er soms 
het edele van YIRGILIÜS , en 
meer nog het losse en vloei-
jende van OVIDIÜS in aan
treffen." 

SANTEN (LAURENTIÜS VAN), 
een nieuwere Latijnsche dich
ter, te Jmsterdam in 1746 
geboren. Hij was de zoon 
van eenen rijken koopman, 
dier stad, en had P. BUK
MAN tot onderwijzer, die zij-
Den smaak voorde Latijnsche 
dichtkunde bestuurde. Zijne 
begaafdheid in dat vak , ont
wikkelde zich zeer vroegtij* 
dig, en reeds in zijne pril
ste jeugd, vervaardigde hij 
verzen in navolging van Ovi* 
DIDS EN VIRGILIUS, die zijne 
volkomene kennis van het 
Latijn verraadden. Men, druk
te te Parijs eene verzameling 
zijner gedichten onder den 
titel van LAURENTU SAN-, 

2 • " 
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ïENli Batavi carmina ju-
venilia, waarbij de dich
ter verscheiden Treurzangen 
voegde, waarin men even
zeer de zuiverheid desstij Is, 
als de -welluidendheid en 
bondigheid, der verzen be
wonderde. Hij maakte zich 
gereed om eene uitgave van 
TERENXIDS MAURDS tê leve. 

ren, toen hij in 1798 te 
Leyden door den dood ver» 
rast werd. 

SANIERRE (JOANNES BAP-
ÏISIA), een schilder, te Mag-
ny, bij Pontoise, in 1651 
geboren, en ie Parijs, in 
1717 overleden , heeft eenen 
welverdienden roeor verwor
ven. Hij heefu. geene groote 
stukken vervaardigd, voor 
dergelijken arbeid was zijne 
verbeeldingskracht niet le
vendig genoeg : hij stelde zich 
te vreden met de vervaardi
ging van geschiedkundige 
stukjes, en voornamelijk stu
diën van hoofden en halve 
beelden. Hij bezat een ver
leidend penseel, eene naauw-
keurige teekening, fijne pen
seelstreken , en gaf aan zijne 
hoofden eene. bevallige uit. 
drukking. Zijne tint isschit-
terend, zijne vleeschkleuren 
bewonderenswaardig frisch 
zijne houdingen geheel na-
tuurhjk: het koele zijner in
borst is soms in zijne werken 
overgegaan. 

N. 

• * SANIERRE (CLAÜDIÜS) , 

een bierbrouwer uit de voor
stad Saint-Jntoine te Pa- > 
rijs, en bevelhebber der j 
nationale garde "dier stad ge- | 
durende de Fransche om- • 
wenteling, was in 1743, uit 'j 
een gering gezin geboren. 
Eene natuurlijke grootspraak 
en eene matige fortuin had- . 
den hem in zijn wijk eenig ! 
aanzien gegeven. Reeds bij 
het begin der omwenteling ; 
toonde hij een der vurigste : 
voorstanders derzelve te zijn, 
en speelde in de vollïsbewe-
gingen'dezelfde rol als de 
markies DE SAINT-HÜRÜGOE,

 ; 

de slagter LEGBNDRE enz. pre
dikende voor hetgraauw den 
haat tegen het hof en-'tegen 
alles wat eerbiedwaardig was. 

, De factie van Qrleans haastle 
zich zulk eenen man lot hare , 
partij te trekken» die haar 
ter bereiking harer oogmer
ken zoo nuttig kon zijn, ook 
werd SANIERRE in n e t "a" 
his«fioijal en te Mousseaw 
met geestdrift onthaald. 09 
begon zich meer bijzooder 
openlijk te onderscheiden, 
bij de inneming èerBctshue, 
waarbij hij een der voor
naamste aanvoerders was» en 
werd kort daarna bataljons
commandant, der Parijsche 
nationale garde. Hij regelde 
den opstand, waarin het voiK 
zich naar het kasteel W 
Pincennes begaf om hetze'" 
ve te sloopen ; en u FAXBI" 
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beschuldigde hem, van bij 
deze gelegenheid op een zij
ner adjudanten te hebben ge--
schoten. SAJSTERBE was later 
altijd in strifd met dien veld
heer en bij gelegenheid der 
volksverzameling in het veld 
van Mars t, was hij een 
dergenen , die het gepeupel 
aanzetten, om de vervallen 
verklaring des konings te vra
gen. In staat van beschuldi
ging gesteld, gelukte het hem 
te ontsnappen, doch weldra 
verscheen hij weder te midden 
der muitelingen. Den 20 Ju-
nij 1792 trok hij aan het 
hoofd van een gedeelte zijner 
voorstad, naar het kasteel 
der Tuileriën op, alwaar 
hij het hek gesloten, en 
de lijfwacht des konings op 
het plein voor het kasteel 
gewapend vond ; hij spoorde 
het graauw aan, alle hinder
palen te overwinnen. De me
nigte maakte zich meester 
van eenen balk, dien zij op 
het Carousel - plein vond , 
en brak met behulp deszel-
ven het hek af, en ver-
spreidde zich in de appar
tementen, na een stuk ge
schut in de groote galerij te 
hebben geplaatst. SANTERRE 
gedoogde dat dit teugelloos 
graauw LOOEWIJK XVI en 
*ijne familie met beleedigin-
8«o overlaadde. Hij had ech
ter san 2, flj, gezegd: » Sire, 
w e e s gerust, gij zijl lemid-
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den uwer kinderen, die 
mch alle voor u s&ouden op» 
offeren; maar ik moet u te 
kennen geven , dat degene, 
die uw hof uitmaken , u be
driegen , en u als lafaards 
zullen verlaten ; slechts onder 
het volk zult gij veilig zijn." 
Hij gaf in de Champs-Ely-
sées pok aanleiding tot een 
geschil tusschen de Marseil-
lanen en grenadieren van het 
bataillon der dochters van 
den H. THOMAS, bekend 
door hunne verkleefdheid aan 
LODEWIJK XVI. Na den 10 
Augustus benoemde de ge
meente hem tot algemeen 
bevelhebber der nationale» 
garde. • Door de Jacobij-
nen tot dien post verheven, 
wijdde hij zich geheel en al 
aan hunne partij toe , en on
dersteunde dezelve uit al zijn 
vermogen. Hij geleidde den 
koning met zijne familie naar 
den Temple, Door de ge
meente van Parijs,,den 31 
Augustus, met het houden 
eener monstering te Versail-
les belast, kwam hij eerst 
den 4 September van daar 
terug, en kon dus bij de 
moordtooneelen, welke gedu
rende dien tijd hadden plaats 
gehad, noch in de eenenoch 
in de andere dier beide ste
den tegenwoordig zijn. Hij 
verscheen niettemin, den 18 
dierzelfde maand voor de 

j balie der wetgevende verga-
3 
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dering, en, zeide dat » deze 
gestrenge maatregelegen het 
gevolg der laatste pogingen 
van de stervende aristocra
tie waren." Hij geleidde den 
11 December 1792 LODE-
WIJK XVI voor de balie der 
Conventie, en, den 21 Ja-
nuarij 1793 was hij aan het 
hoofd der troepen, die zijne 
executie beschermden. Toen 
het doorluchtige slagtoffer be
proefde om tot het volk te 
spreken, deed SANTERRE zijne 
stem door een algemeen ge
trommel verdooven ; en toen 
iemand hem 'deze onmensch-
Jievende daad verweet, ant
woordde hij: >> Wel ik be
gon waarlijk den moed te 
verliezen." — Daar Sijf-
ïEBfiE krijgskundige talenten 
waande te bezitten , zoo wil
de hij zich ook bij het Wer 
voordoen en bood der Con
ventie den I Junij een plan 
van veldtogjt tegen de Fendèe 
W». en dat ligchaam had 
de zwakheid, hem 14,000 
man toe te vertrouwen. In ' 
Plaats van de koningsgezin-

*Se. r«<& op beroemd had, 
werd htj onophoudelijk geslai 
«en, en men strooide zelfs uit 

V o o r faeni vervaardigde: 

«"<l° MAHS m,0 U l i j ! , , , 

«eze nederlagen haalden benj 

onder de Jacobijnen dentilel 
van gematigde op denhals, 
en als zoodanig werd hij ge
vangen gezet. Na dén 9 Ther-
midor (27 Juljj 1794) werd 
hij in vrijheid gesteld, doch 
niet wedef in eenige betrek
king geplaatst. Van gematigd' 
heid beschuldigd, kon het 
niet missen of hij moest ver-; 
dacl>t worden. Het Markten» 
wijk beschuldigde hem h 
Junij 1795, de man aller 
partijen, en meer bijzonder 
die van ORIEANS te zijn. 
Deze beschuldiging had geene 
gevolgen , en den 18 Fnic-
tidor, jaar 3 (4 September 
1795), dag van zegepraal 
van het Directorium op het 
schrikbewind, voerde SAN-
XERR'E een aantal inwoners 
der voorstad St.Jntoine^n, 
en ging in Luxemburg zijne 
diensten aanbieden; maarhe 
Directorium had dezelve met 
noodig, Daar -hij openlijk « 
omwenteling vandenl8Bra ' 
maire had afgekeurd,-.stono 
hij op het punt omin"ecl1* 
tenis te worden genome» t 
eindelijk kon hij tijdens ft« 

consulaat zijne • retraite e 
den rang van divisie-generaa' 

bekomen. ••Wel verre va» 
hem te verrijken» had zyoj 
xepublikeinsche gezindfteia 
hem bijna zijne geheele" ' 
tuin doen verliezen , en vo 
het overschot dat hg er van 
kon redden, kocht hiy^ 
besloten terrein van den *em 
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jo/e, om er Ie doen bouwen. 
Maar deze speculatie had het
zelfde kwade uitwerksel als 
die» welke hij had onder* 
nomen op de gebouwen der 
hoofdkerk vaq Heims. In 
de laatste jaren zijns levens 
verviel hij in eenê soort van 
krankzinnigheid, en overleed 
geheel vergeten in 1808, ter
wijl hij niet de° gelukkige 
gerustheid van zijn eerste 
beroep, maar zijne vervlo-
gene grootheden betreurde. 

SANTECI. (JOANNES DE) , 
gewoonlijk JOANNES BAPTISTA 
SANTEOII. genaamd, te Parijs, 
den 12.Mei 1530 geboren, 
volbragt zijne studiën, eerst 
in het collegie van Sainte* 
Harte, en later in dat van 
LonEWijKden Groole. Toen 
hij in de klasse der rhetorica 
was, voorzeide de beroemde 
pater €OSSAET, zijn regent, 
over zijnen gelukkigen aan
leg voor de Latijnsche dicht
kunde verbaasd ," dat hij een 
der grootste dichters zijner 
eeuw zoude worden : hij be
oordeelde voornamelijk zijne 
talenten naar een toenmaals 
reeds door hem vervaardigd 
«tuk, deZeepblaasgenaamd. 
Zijne zucht voor de studie 
deed hem in den onderdom 
van 20 jaren zich begeven 
onder de reguliere kanoniken 
der abdij van. St. Ficlor. 
4Jn naam prijkte weldra 

onder de voornaamste van 
den Latij nschen Parnassus, 
Hij bezong den roem van 
verscheiden groote mannen, 
en verrijkte de stad Parijs 
met eene menigte even zoo 
aangename als gelukkige op
schriften. Nadat BOSSÜET hem 
verscheiden malen had aan
gespoord de ongewijde muzen 
te laten varen, wijdde hjj 
zijne talenten toe aan het 
bezingen der: geheimen en 
heiligen des christendoms. Hij 
vervaardigde ia de eerste 
plaats verscheiden Lofzangen 
(ffymnussen) voor het ge-
tijdeboek van Parijs» De 
clunisten verzochten er hem 
ook voor het hunne, .en deze 
orde was er zoo zeer over 
te vreden, dat zjj hem filia-
Ue-brieven gaf, en hem met 
eene jaarwedde begunstigde. 
Ofschoon SANTEUI, zijne ta
lenten tot gewijde onderwer
pen had aangewend, kon hij 
zich echter niet onthouden, 
van tijd tot tijd geheel we-
reldsche onderwerpen te be
zingen. Nadat tA QüMTINIE 
zijn werk Onderrigting over 
de tuinen had in het'licht 
gegeven, versierde SANTEIJL 
hetzelve met een dichtstuk, 
•waarin de goden des heiden
doms de voornaamste rol 
speelden. BOSSÜET , aan wjen 
hij beloofd had nimmer de 
namen van de godheden d»r 
fabelieer te zullen gebruike»» 

4- ' ' • 
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hoerade hem een' meineedige. 
SANTEDI, gevoelig voor dat 
verwijt, verschoonde zich in 
een d/chtstuk, aan het hoofd 
van hetwelk hij een vignet 
liet plaatsen. Men zag hem 
op hetzelve geknield, den 
strop om den hals en eene 
toorts in de hand , op de 
trappen der kerkdeur van 

. Meaux, eens, soort van open
bare boetpleging verrigten. 
Dit gedicht voldeed den groo-
ten BOSSÜET; maar de dich
ter had bij eene andere ge
legenheid een geschil dat 
moeijelijker te vereffenen was. 
Toen Dr. ARBTADLD in 1694 
overleden was, beijverden 
zich verscheidene dichters, 
om een grafschrift voor hem 
te vervaardigen , en SANÏEÜI, 
was niet de laatste. Degene 
die de partij des overledenen 
niet waren toegedaan, en 
vooral de Jesuiten, schenen er 
ontevreden , over. Om zich 
met hen te verzoenen rigtte 
hij eenen brief aan pater. 
JOUVENCT, waarin hij groo» 
ten lof aan de maatschappij 
toezwaaide, zonder dien tè 
herroepen, welken hij aan 
ARNADID gegeven had. Zulks 
voldeed niet, en hij zag zich 
verpligt een nieqw stuk in 
het licht te geven, hetwelk 
nog eenige dubbelzinnigheid 
scheen te bevatten. De wei-
fóling en ligtüinnigheid des 
dichters deden verscheiden 
stukken tegen hem ontstaan, 

Pater COMMIRE gaf zijn £in* 
guarium in het licht, een 
jansenist in zijn Santolius 
pcenitens, spaarde hem niet 
meer. Ondanks deze kleine 
vernederingen , genoot SAK-
XEÜL den luister, waarmede 
de Latijnsche muzen waren 
omgeven, in een tijdvak, 
waarin de goede studiën en 
de geleerde talen zelfs onder 
de grooten in aanzien waren. 
De beide prinsen van CONDË" 
vader en zoon, behoorden 
tot het, getal zijner bewon
deraars ; bijna al de grooleu 
des rijks vereerden hem met 
hunne achting, en IODEWIJK 
XIV gaf hem doorslaande be-
wijzen der zijne, door hem 
eene jaarwedde teverleenen. 
De hertog van BOURBON. 
-landvoogd van Bourgonüïé, 
nam hem gewoonlijk mede 
naar de vergadering der sta
ten van dat gewest. SANTEDS 
vond er den dood den o 
Augustus 1697. » Op zeke
ren avond, zegt de hertog 
DESAINX-SIMON, bij eendier 
maaltijden , schepte men er 
vermaak in SANÏBOL tot bet 
drinken van champagne-wij" 
aan te sporen,, en van de eene 
vrolijkheid tot de andere over
gaande., vond men het aardig 
eene snuifdoos vol SpaanSCÜe 

snuif, in een groot glas *S°. 
uit ie storten, en dit mengsel 
aan SANTEÜI. te doen drinken, 
ten einde te zien, wat er 
van gebeuren zou. Niet ia"? 
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duurde het of men zag er 
het uitwerksel vvan. Brakin
gen en koortsen overvielen 
hem: en binnen twee maal 
vier-en-twintig uren stierf de 
ongelukkige onder de hevig
ste smarten; maar de gevoe
lens eener groote boetvaar
digheid .waarmede bij de Sa
cramenten ontving, stichtten 
evenzeer als hij betreurd werd 
door een gezelschap, dat niet 
zeer voor stichting vatbaar 
was, maar dat eene zoo 
wreede proefneming verfoei
de." — Zijn lijk werd van 
Dijon naar Parijs, in de 
abdij van S(. Victot , ver
voerd , alwaar men in het 
klooster zijn graf zag, [met 
dit door Rouw vervaardig
de opschrift: 

Quora superi pnoconom, TiaTmit quem sancta 
É t poetam 

Rolligïo , latet hoc marmore SANXOLIUS. 
Illieliamlieroasfontosquootfluminaothortos 

Dixerat: atcinorcs quid jnvatiBte lafcor? 
Fama hominum morcos fitveraibua reqnapro» 

fönisj 
Blercodcm poscunt ctirmina sacra Eeitm» 

Toen in 1800 de abdij Saint-
Vicior werd gesloopt, wer
den de overblijfselen van SAN-
TEUL , in eene looden kist 
besloten, naar de Jesuiten-
kerk der straat Saint-An-
toine vervoerd. Aldaar heb
ben dezelve gerust tot den 
16 Februarij 1818,] als wan
neer dezelve naar de kerk 
van Saint-Nicolas-du'Char-
donnét werden overgebragt, 
waarin aij werden bijgezet, 

en aan dezelve dit grafschrift 
gegeven: Die jaoet J, B* 
SdNTEULt qui sacros kym-
nos piis cequeac politis ver-
sibus ad usum JEcclesice 
concinriavü. Men heeft zoo 
veel kwaads en zoo veel goeds 
van SANTEDÜ verhaald , dat 
het moeijelijk is hem volgens 
de wezenlijkheid af te schil
deren ; IA BBÜYÈRE heeft 
hem aldus geschetst: »Wilt 
gij een ander wonder? Stel 
u voor; een' man , genaak
baar, zacht, innemend, voor
komend , en eensklaps op
loopend , driftig, onstuimig, 
eigenzinnig. Verbeeld u een 
eenvoudig, openhartig , ligt-
geloovig, kortswijlig en wuft 
man, een kind met grijze 
haren; maar sta hem toe in 
stille overweging te treden , 
of liever zich aan eene génie 
over te geven, die, ik durf 
het zeggen , in hem werkt, 
zonder dat hij er deel aan 
neemt, en als buiten zijn 
weten; welk dichtvuur! welke 
verhevenheid I welke beel
den ! welk schoon Latijn! 
Spreekt gij over denzelfden 
persoon ? zult gij mij vragen. 
Ja , " over denzelfden, over 
THEODAS , en over hem alleen. 
Hij schreeuwt, hij beweegt 

. zich , hij werpt zich op den 
grond neder, hij rigt zich 
weder op , hij dondert, hij 
barst los; en uit hetmidien 
van dezen storm straal* er 

5 • ' • • . . • • . 
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een licht te voorschijn, dat 
schittert en verblijdt, JLaat 
het ons zonder beelden zég
gen; fljj spreekt als een dwaas, 
en denkt als een wijs man, 
Bij zegt belagchelijk ware din
gen, én dwaasselijk oordeel
kundige en redelijke dingen. 
Men staat verbaasd het ge
zond verstand te zien ont
luiken uit den schoot der 
klucht, en onder de grijnzin
gen en misselijke gebaren. 
Wat zal ik er meer bijvoe
gen ? Hij zegt, en doet beter 
dan hij weet. Het zijn in hem 
als twee zielen , die elkander 
niet kennen, die van elkan
der niet afhangen, die elk 
hare beurt of hare afzonder- | 
ïijke bedieningen hebben. Er 
zou nog een trek aan deze 
zoo verbazende schets ont
breken, indien ik vergat te 
heggen, dat bij tegelijkertijd 
gretig naar, en jonverzaadbaaj4 

in den roem, en steeds ge
reed is om pijn e hekelaars 
in het aangezigt te vliegen, 
en toch even gedwee, om 
aich hunne hekelingen ten 
nutte te .maken. , Ik begin 
mij zelven te overtuigen, dat 
ik het afbeeldsel yan twee 
geheel verschillende personen 
heb vervaardigd; het zon 
zelfs niet' onmogelijk zijn, 
in THEDDAS eenen derden te 
vinden, waüt hij is een goed 

SJMON schildert hem op eene 
eenvoudiserP doch evenzeer re, 

naauwkeurige wijze: » Vol 
vuur, geest en de kodd'gste 
eigenzinnigheden, die hem 
in den omgang deden zoeken, 
een goede gast, vooral een 
vriend van den wijn en de 
smulpartijen, doch zonder 
ongebondenheid ; en die, of
schoon met eenen geest en 
talenten begaafd, die weinig 
voor het klooster geschikt 
waren , in de daad toch zulk 
een goede religieus was, als 
hij dit met zulk eenen geest 
kon zijn." SANTEOI, nam ,de 
raadgevingen niet altijd even 
gedwee aan j en beantwoordde 
dezelve dikwijls met oploo-
pendheid. NadatBosSDExhem 
eenige ver wij tingen had ge
daan, eindigde h«j met hem 
te zeggen: » Uvee levens
wijze is niet zeer stichtelijk; 
en indien ik uw overste 
was, zou ik u. naaf een klein 
klooster zenden, om er uwe 

, getijden te lezen." —» E" ik» 
hernam SANTEUI,, indien ik 

,• koning van Frankrijk was, 
zou ik u uw Germigny doen 
verlaten, en u naar, het ei
land Pqthmos zenden, ooi et 
eenen nieuwen JpocalypW 
te vervaardigen." .Sis**0* 
wachtte niet tot dat me» 
zijne verzen prees; hjj ze>' 
was altijd de eerste bewon
deraar derzelye. Dikwerf hei"* 
haalde hij in zijne geestdrift? 
Ik ben slechts een stofje» 
ik ben niets j maar indien 
ik wist slechts ééaea slech-
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ten dichtregel vervaardigd te 
hebben, ging ik dadelijkiiaar 
het Grève'plein om mij op 
te; hangen." Eenige , zijner 
mededingers hebben beweerd 
•dat.de vinding zijner gedich
ten niet rijk was; dat de 
orde er aan ontbrak, dat 
de hoofdinhoud derzelve dor, 
en de stijl soms plat was, 
dat er te dikwerf kinderach? 
tige tegenreden, gallicismen , 
en vooral eene onverdrage* 
lijkehoogdravenheid in voor
kwamen. Maar wat die be-
dillers er ook van mogen 
gezegd hebben, SANTEDÜ is 
waarlijk dichter volgens de 
geheele beteekenis van dat 
woord. Zijne verzen doen zich 
bewonderen door het edele 
en*rverhevene der gevoelens, 
door de stout- en schoonheid 
der verbeeldingskracht, door 
de levendigheid der denk
beelden, door de kracht én 
den nadruk der gezegden. In 
zijne geestdrift drukte hij op 
eene gelukkige en verhevene 
wijze de waarheden der Gods
dienst uit. Toen hij eens 
eene oude kerk van eene 
schoone gotische bouworde 
binnen trad, en er alom 
voorwerpen zag, door de 
nieuwere sectarissen veroor
deeld, omhelsde hij eenen 
pilaar , terwijl hij uitriep: 
Hit is ie oud, om valsch 
te &ijnt Toen er in zijne laat
ste oogenblikken, een page 
gekomen was, om van ioege 

zijne Hoogheid (Altesse ) , 
monseigneur den hertog van 
Bourbon, naar zijnen toe
stand te vernemen, sloeg 
SANTEUI de oogen hemel
waarts , terwijl hij uitriep: 
Tu solus JLTISSIMOS! Hij 
heeft gewijde en ongewijde 
gedichten vervaardigd. De 
laatste bestaan uit /opschrif
ten , puntdichten , en andere 
uitgebreider stukken. Zijne 
gewijde gedichten bevatten 
een aantal lofzangen {hym~ 
missen); waarvan er eenige 
dichterlijke meesterstukken 
zijn. Verscheidene dezer stuk
ken zijn in Fransche verzen' 
overgebragt. Deze vertalingen 
zijn bijeenverzameld, in de 
uitgave zijner Werken, in 
3dl,n in 12.mp, Parijs, 1729, 
Zijne Hymnussen maken een 
4.e dlr in 12.mo uit, dat af
zonderlijk verkocht wordt. 
DINOÜARX heeft onder den 
titel van Santoliana, zijne 
lotgevallen en kwinkslagen in 
het licht gegeven * LA MON* 
HOXE heeft mede eene ver
zameling in denzelfden smaak 
vervaardigd. De religieuzen 
van Saint-fictor zijn tegen 
dit werk uitgevaren , hetwelk 
op de rekening vap SANTEÜÜ 
verscheiden ergerlijke en be« 
lagchelijke bijzonderheden 
plaatst > aan wlke hij gee-
nerlei deel he|ft gehad, Hy 
weigerde zich priester te doen 
wijden» en bleef zijn geheele 
leven sub-diacon. Zijn broe-

http://�dat.de
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der , CLAÜDIDS SANTEÜL, te 
Parijs in 1628 geboren, en 
in I684 overleden, verbleef 
langen tijd als ongeordend 
geestelijke in het seminarie 
van Saint-Magloire, het
welk hem 'den naarn van 
SANTOLIDS MAGLORIANDS deed 
geven. Ook hij heeft Hym-
nussen vervaardigd, welke bij 

.zijne familie in handschrift, 
2 dl.n in 4 . t o , nog bewaafd 
worden, benevens een an
der dichtstuk, met de wer
ken zijns broeders gedrukt. 
Een andere CUDDIÜS SAN-
TEDL, bloedverwant der voor-
gaanden , koopman en sche
pen1 te Parijs, in 1729 
overleden, heeft almede 
ffymnussen samengesteld, 
te Parijs, in 1723, in 8,vo 
gedrukt. 

SANTHONAX, —. Zie Soif-
THONAX. 

* SANTI (KAREI), pok wel 
SANTINÏ genaamd, een ge* 
leerde Italiaansche Jesuit, 
den 29 Mei 1708, .op het 
kasteel Lama in Corsika ge
boren. Reeds in zijne vroeg
ste jeugd kwam hij in het 
collegie van de paters der 
maatschappij, begaf zich ver-
vervolgens naar i?oraealwaar 
hij zijne studiën ten einde 
brast. Hij was zeer ervaren 
in de gewijde en ongewijde 
wetenschappen; e n onder-
wees de rhetorica in hét 

seminarie van Sobiaco, te 
Florence en te Rome, al*' 
waar hij prefekt der geeste
lijke oefeningen was in het 
Duitsch- en later in het Ro-
meinsch-collegie. Pater SAKTI 
was doorvoed van hét lezen 
der JLatijnsche en Italiaan
sche classieke dichters, en 
bezat eene buitengewone be«t 
gaafdheid voor de dichtkunde. 
In den ouderdom van 22 ja
ren , gaf hij , in navolging 
van het Verlost Jeruzalem 
van ÏASSO , een heldendicht 
in het licht, £'onSTAMIJN 
geiiaamd; en ofschoon, on
getwijfeld verre beneden dat 
van den onsterfelijken zanger 
van BOUILLON, ontwaart men 
in hetzelve een beredeneerd 
plan, eenen goeden zamen-
hang, belangwekking , éenen 
naauwkeurigen en warmen 
stijl, verhevenheid in de denk
beelden , en een steeds aan
gewakkerd dichtvuur. flfl 
heeft daarenboven verschei
den Lierdichten,' en zeer 
gezochte Latijnsche dicht' 
stukken nagelaten. Hij over
had te Home, den 5 Meil762. 

••* SANTI (GEORGE), ,een , 
Italiaansche natuurkundige» 
was, onder het keizerlijk be
stuur inspecteur der studiën 
en hoofd van den geneeskun
digen jury tê  Florence, en 
was hoogleeraar in de schei
kunde en de natuurlijke his
torie aan de universiteit van 
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Pavia geweest. Hij is te 
Pienaa, zijne geboorteplaats 
den 22 December 1822 over
leden. Er bestaat van hem: 
1.° Heize naar Móntamiata 
en in het Siennesche, inliet 
Italiaansch, Pisa 1795, rn 
8.vo t in het Fransch ver
taald door BODARD , Zyon , 
1802, 2 dl.n in 8.vo; — 
2.° eene geachte verhande
ling over het Lattrus nobilis. 
-~ 3.° eene scheikundige Ont
leding der warme minerale 
wateren van Santo-Juliario, 
bij Pisa. 

* SANTINELLI (STANISUUS), 
een beroemde religieus, van 
de'cöngregatie der Somaskers, 
te Venetië den 12"Mei 1672 
geboren, onderscheidde zich 
door zijne kunde en zijne 
zeldzame geleerdheid. Hij 
was bij de Arkadische aka-
demie, onder den herderlijken 
naam van OPALGO aangeno
men. Hij is de schrijver van 
een aantal werken en losse 
stukjes, waarvan er verschei
den voorkomen, in het groote 
Giornale d'ftalia, en inde 
Bijlagen tot dat dagblad, 
en. andere in de Raccolta 
tan- pater CAIOGERA. Het 
afzonderlijk gedrukte, beslaat 
voornamelijk: l.o j n twee 
deelen Leerreden, in 1739. 
i? het licht gegeven.—2.° 
eene geleerde Dissertatio de 
veterum Momanorum nobili" 
iate> Venetië, 1717, — 

3.° eene verzameling van 
Verhandelingen, Redevoe
ringen , Brieven en Diohl-
stukken , Venetië , 1734; 
sommige zijn in handschrift 
gebleven. Pater JACOBÜS MA
RIA PAITONI , neef van pater 
SANTINEJDU, heeft het leven 
van zijnen oom beschreven, 
onder dezen titel: Memorie 
storiohe per la Vila del Pt 
D. STANISLAO SANTINELLI,, 
chierico regolare somasco, 
Venetië, 1749. Pater SAN-
TlNEUi overleed A& Venetië, 
den 8 November 1748. 

•* SANTONINI (de graaf C^e-
SAR) , een, beroemde advo-
kaat van Venetië, alwaar 
hij den 23 December 1714 
geboren werd, was' dieper» 
varen in de wetten, met eene 
mannelijke en bondige wel
sprekendheid begaafd; en, 
in een land vruchtbaar in 
uitmuntende redenaars, was 
hij een dergenen, die in de 
pleitzaal den eersten rang be
kleedden. . Hij drukte zich 
daarenboven met eene zeld
zame gemakkelijkheid» en 
met eene zuiverheid uit, die 
men in de beste schrijvers 
zou bewonderd hebben. Men 
heeft opgemerkt dat hij nooit 
dan regtzaken verdedigde, 

- waarin hij bijna altijd over
winnaar bleef. Men noemt 
van hem Geregtelijkè Con-
stitutiën, die in Italië nog 
met vrucht geraadpleegd 
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worden. Deze geleerde ad-
vokaat overleed te Venetië 
den 26 Mei 1774. 

SANÏOBINI (JOANNES DOMI-
Nictjs),' te Fenetïè in 1^80 
geboren > Was hoogleeraar in 
de genees-én betooger in de 
ontleedkunde in die stad. Hij 
heeft zich in het begin der 
18de eeuw door zijne anatomi
sche ontdekkingen beroemd 
gemaakt. Hij heeft zijne na-
sporingen , vooral betrekke
lijk de spieren, tot éénpunt 
gedreven, hetwelk de be
kwaamste ontleedkundigen 
niet hebbén kunnen bereiken. 
Zijne werken zijn: 1.° Opus-
cula medica de structura et 
mdiUi fibrcs , de nutritionè 
animali etc, 1705, te /^e« 
netië herdrukt, 1740, in 8.v°; 

.--e-. 2.o Observationes cma-
tomicce , iFenèlïê, 1724 , in 
4.tp; Zeijden, 1739 , in 4.tQ 
met platen. HAMER, die 
met lof van SANÏOBINI spreekt, 
noemt zijne waarnemingen 
minutas, doctas el divites. 
Hij overleed te Fenetie', den 
7 Mei 1736, Een zijner zo
nen heeft in het Oiarium 
van pater ORÏESCHI b zij
ne levensgeschiedenis doen 
plaatsen. 

SAMOIU0S, hoogleeraar in 
de geneeskunde aan de uni
versiteit van Padua, waste 
Upo* iïlstria, in 1561 
geboren, Na lang de natuur 

te hebben beoefend , erkende 
hi j , dat het overtollige des 
voedsels in het ligchaam op
gehouden wordende, eene 
menigte ziekten te weeg bragt; 
eene onbetwistbare waarheid, 
even bevriend met de matig
heid als met de gezondheids 
De Uitwaseming door de 
zweetgaten, scheen hem toe, , 
het beste hérslelmiddel te zijn, 
dat de, geneeskunde bij der
gelijke gelegenheden ion aan-
Wenden, Dit bewoog hem 
om proefnemingen te doen, 
om de geesten van deze waar
heid te overtuigen. Hij stelde 
zich in eene weegschaal, na 
het voedsel gewogen te heb» 
ben, hetwelk hij gebruikte, 
endoor dit middel meende h'j 
het gewigt en de,hoeveelheid 
der ongevoelige uitwaseming 
te kunnen bepalen. Zijn stel
sel bewaarheidt zich niet zoo 
algemeen als hij het heeft wil
len' doen voorkomen,, wijl 
de verscheidenheid van Jnclit-
streken , en luchtgestellen, 
van jaargetijden en van voed
sel, op de ongevoelige uit
waseming zeer verschillen"0 

uitwerkselen te weeg brengt j 
en alzóo de gevolgtrekkingen, 
welke hij uit zijne waar- en 
proefnemingen afleidt, n>et 

naauwkeurig zijn. Et ont
spruiten echter zeer belang
rijke afleidingen uit voort; 
bijvoorbeeld dat een ligchaam 
ligter is na dan voor den 
maaltijd , wijl de vermeerde-
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ring der stof wordt opgewo* 
gen en te niet gedaan, door 
eene toeneming van werk
zaamheid en snelheid in de or
ganische beweging (dit moet 
echter verstaan worden van 
den mensch die zich met het 
noodzakelijke te vreden stelt, 
én de levens-geesten door 
overdadig voedsel niet ver-> 
lamt.) Hij ontwikkelde zijne 
beginselen in eene kleine ver
handeling getiteld % de mede* 
cina statica aphorismi, Ve
netië* 1614, in 12.«»° Men 
heeft er een aantal uitgaven 
van geleverd; voornamelijk 
stelt men op prijs die van 
Padua, 1715, in 12.mo 
met de aanteekeningen van 
LISTER en BAGLIVI, en die 
van Parijs , 1725, 2 dl.n in 
12.mo met de vermeerderingen 
door NOGÜKZ; die van 1770, 
Jn l?.11»», door löRRï-wordt 
ook zeer gezocht. Men heeft 
er ook eene Fransche Itali-
aansche , Engelsche en Hoog-
duitsche vertaling van. Nog 
bestaat er van dezen arts j 
Methqdus yitandorum erro-
rum qui in artetnedicacon-
tingunt , Venetië , 1630 , 
in 4.to e n verscheiden ande
re werken , waarvan de ver
zameling is in het licht ge-, 
geven \Q Venetië , 1660, 
4 dl4n in i.to Deze schrij
ver overleed te Venetië, in 
1636, na een aanzienlijk ver-
'"ogen aan het collegiè van 
geneesbaren van Venetië te 

hebben gelegateerd, welk 
collegiè, uit erkentenis, jaar* 
lijks eene lofrede te zijner ge
dachtenis doet uitspreken. 

* SANDTO (MARINDS) , bijge
naamd Torsello of de Oude t 
was van Venetië en bloeide 
in [het begin der 14de eeuw* 
Na verscheiden reizen door 
Palestina en het Oosten ge
daan te hebben, bood hij 
Paus JOANNES XXÜ^ in 1321, 
4 Aardrijkskundige Kaar
ten, aan, de. eene van de 
Middellandsche Zee, de 
tweede van het Zand en de 
Zee, de derde van het jffei-
lige'land, en dè vierde van 
Egypte* Te gelijker tijd bood 
hij een werk aan, getiteld: Li» 
her secretorum fidelium cru» 
sis super Tèrrce Sancté 
reouperatione et conservatio-
ne, doorBoNGARS, in 1611 j 
te jffanau, in fol» in het 
licht gegeven , het komt ook 
voor in het 2.e dl. der Gestd 
Dei par francos. SANÜTÖ 
ontwikkelt in hetzelve, de 
beweegredenen en de wijze 
om hét Seilige Land te ver
overen, en geeft eene beschrij
ving van dat land. Hij was 
vol ijver voor de herovering 
dier gewesten, zoo dierbaar 
aan de Christenen. Nog be
staan de Brieven, welke hij 
over dat onderwerp aan ver
scheiden mogendheden heeft 
geschreven •%. zij zijn vol van. 
eene levendige geestdrift voor; 
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de vereëniging der Grieken || 
met de Roomsche Kerk, en 
belangrijk voor de Geschie
denis v̂an dien tijd. — Zie 
FtEORT , Eist. eccl. liyr. 
92 en 93. 

SANDTO(MARlNrjs), [bijge
naamd de Jonge"aitdezelfde 
familie als de voorgaande], 
•was de zoon van eenen Se
nator van Venetië , en werd 
in 1466 in die stad geboren. 
Hij werd in zijne republiek 
met gewigtige aangelegenhe
den belast, waarvan hij zich 
met eère kweet, zijne voor
naamste Werken zijn: l.o 
Geschiedenis der Venetiaan-
sche over•heidspet'sonen, in 
het Latijn. — 2.» eene Ge
schiedenis of verhaal de Bel
lo Gallico, in het Latijn en 
in het Italiaansch; — 3.° Ze-
vènsbeschrijvimgen der dogen 
van Venetië, van 421 tot 

> 1493, Dit belangrijk werk 
komt voor inthet 22.ste dl."der 
"Verzameling van MÜRATORI, 
die veel belang stelt in dezen 
schrijver. Hij overleed in 1535* 

* SAMÜIO> (LIVIO) , een Ve-
netiaansch©. aardrijkskundige 
en edelman, in 1650 gebo. 
ren, en zoon van den sena-
tor SAKCTO, die hem naar 
de beroemdste universiteiten 
van Italië e n Buitschland 
zond om e r l8 studeren 5 hij 
werd aldaar zeer bekwaam in 
de wijsbegeerte d e regts• e . 

leerdheid en de wiskunde, 
en bekleedde verscheiden ge-
wigtigeposten in zijne geboor
teplaats. Hij heeft nagela
ten : 1-.'° Aardrijkskunde, 
verdeeld in twaalf'boeken, 
in welke, behalve de ophel
deringen , op verscheiden 
plaatsen van Ptolomeus, 
over het kompas, over de 
met zeilsteen bestreken naald, 
men leert kennen, de gewes-
'ten, de volken, rijken > sle
den , havens, bergen, rivie
ren, meren, en gebruiken 
van Afrika, met twaalf' op 
koper gegraveerde kaarten, 
een werk , waarbij men drie 
registers heeft gevoegd, door 
JOAN KARE! SARACBM za« 
mengesteld , Venetië, 1588,. 
in fol'. — 2.o eene goede 
Vertaling in vrije verzen, van 
de Schaking van Proserpi-
we, door CLAODIANDS, ibia, 
1551. De graaf SANOTO over-
leed in zijne geboorteplaats, 
in den ouderdom van 56ja-
ren. Het is ten onregte, 
dat men hem eene Geschie
denis van Afrika heeft toege
schreven , welke niet anders 
zoude,zijn dan het boven door 
ons aangehaalde werk. 

. SANTITAM (FRBDERlK)»een 
geleerde wiskunstenaar, d e n 

19 Mei 1704 te Parma ge
boren , studeerde bij de Je* 
suilen, onder welker orde 
hij zich begaf. Hij heeft 
zeer welsprekende redevofi: 
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ringen, over al de moeïje-
lijkste punten der gewijde en 
ongewijde wetenschappen ge
schreven of voor de vuist 
gemaakt,, en heeft zich voor
al onderscheiden , door zijne 
kunde in alle takken betrek
kelijk de wijsbegeerte en wis
kunde. Hij was daarenbo
ven een der beste dichters 
van zijnen tijd, schreef met 
de grootste gemakkelijkhëid, 
zoo wel in onrijm als in vers
maat, zoo wel in het Itali-
aansch als in het Latijn, ook 
was hij zeer' ervaren in het 
Grieksch. Na den leerstoel 
voor de wiskunde in het Si. 
J/ana-collegie van Brescia 
te hebben bekleed , werd hij 
tot bibliothekaris van het iny 
stituut der maatschappij be
noemd , waarvan hij later de 
eerste waardigheden bekleed» 
de. Onder zijne talrijke wer
ken , noemt men voorname
lijk de volgende : 1: Jrith-
meticce elementa, adolescen* 
tium matheseos studium in* 
gredientiutn commodo, ex' 
plicata et demonstrata , 
Brescia, 1750•', in8.v<?; — 
2.° Compendiaria aritkmeti-
cce etgeometrice elementa. ib,, 
1756, in 8,vo; — 3.0 JNGLI 
MARUE QDIRJNI S. B. E. 
cardinalis bibliotkecarii etc. 
Epistoloe tres ad nobilem vi» 
mm ANDREAM QaiRjxaM, 
senatorum venetum , ex ita-
«co sermone in- Lcttinurn con-

XXII. DEEL. 

versce, Brescia, 1753. Deze 
brieven hebben ten onder
werp het geleerde werk van 
den procurator MARCO FOS-
CARINI, over de Veneliaan» 
sche letterkunde; — 4.° Lijk" 
rede van Z. Em. den kardi
naal JNGELO MARIA QUI» 
RINI, Brescia ,1755; — 5.» 
Dissertazione sopra il modo 
dHnsegnare ai muti il par» 
lare; —6.° Elementi cPar-
chïtetlura civile , Brescia , 
1765, in 4.*° Pater SANVI-
TALI overleed te Brescia, 
in 1761. — Nadat zijn va
der, LODEWIJK SANVITALI, 
zijne echtgenoote in 1707 
had verloren , aanvaardde hij 
in 1729 het Jesuiten«gewaad, 
en overleed in 1753. — SAN-
VITAI.I(JACOBÜS) , een andere 
Jesait, te Parma , in 1688 
geboren,( is de schrijver van 
de Levens der Heiligen, 
en van verscheiden godge
leerde en ascetische werken. 
Hij overleed in 1763. 

SANZ ( N . . . J , een Spaan-
sche dpminikaner , wijdde 
zich toe aan de missiën, kwam 
in 1715 , in Sina, predik
te er het Evangelie geduren
de 19 jaren, werd* tot bis
schop van Mauriscaster be
noemd , en daarna tot Vica-
rius apostolicus voor de pro
vincie Fokien verkozen. Na
dat de keizer in 1732 de 
missionarissen verbannen had, 

ir 
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begaf SASZ zich naar Macao: 
in 1738 verliet hij deze schuil
plaats weder en werkte op 
nieuw met veel ijver in den 
wijngaard des Heeren* Op last 
dés onder-konings, werd hij 
met vier andere dóminikanen 
in hechtenis genomen , en na 
op eene onmenschelijke wijze 
te zijn 'mishandeld door eene 
natie , waarvan onkundigen 
niet ophouden de beschaafd
en menschliev-endheid te roe
men, werden zij veroordeeld 
om het hoofd te verliezen. 
De bisschop werd geëxecu
teerd den 26 Mei 1747. BE-
NEDICTOS XIV heeft,- in een 
consistorie , den 16 Septem
ber 1748 gehouden, eené 
treffende redevoering over 
zijnen kostbaren dood uitge
sproken. • , 

* SANZAT (de Graaf CLAÜ-
Birjs FRANCISCOS D'AVIAU 
DBBOIS DE), aartsbisschop 
tan Bordeaux, pair van 
Frankrijk, en officier van 
het legioen van eer, werd 
den 7 Augustus 1736, op 
het kasteel van Samety, uit 
eene adellijk© familie van Poi-
tau geboren, Mij was vika-
ris-generaal in 1790, toen 
Mt FlUNG DE PoMPIGNAN, 
aartsbisschop van Fienne\ 
wenschende voortaan iD de 
Sondering t e leven > a f s l a n d 
d e e d v a a z p e a z e l e l n h 

aanloDEwuKXTI.als . i j . 
flen opvolger aaDbeVa)# ^ 

Parijs ontboden, begaf de 
eerbiedwaardige abbé DE SAN-
ZAT- zich te voet derwaarts, 
en zoodra hij uit den mond 
des Vorsten , de keuze ver
nomen had, die ophemgé-
valien was,, wees hij zulk eenfl 
aanzienlijke verheffing, uit 
eene heilige zedigheid van de 
hand. Herhaalde bevelen m* 
ren alleen in staat hem tot 
de aanneming te doen beslui
ten , en gedurende den kor
ten tijd dat hij denaartsbis* 
schoppelijken stoehan Fien-
ne kon hekleeden, gaf hij het 
voorbeeld aller deugden. In 
1792, verliet deze prelaat 
Frankrijk, en keerde eerst 
na het sluiten van het coi* 
„cordaat in zijn vaderland te
rug , en op den 9 April 1802 , 
werd hij tot het aartsbisdom 
Bordeaux verheven, waar ai 
zijne apostolische deugden 
met eenen nieuwen g'anS 

schitterden. :Talrijke gestich
ten werden er door zijne zor
gen opgerigt, zoo als Semi-
nariën en huizen, aan 
verbetering der zeden toege
wijd, en deze inrigüDgen 
verslonden zijne particoi^re 
fortuin. Te voet legdf »S 
zijne herderlijke bezoekingen 
in zijn diocees af, en «B» 
liefdadigheid, diegeenegren
zen kende , strekte zich zon
der onderscheid over »«e 

uit. Tijdens de restauratie. 
op den oogenblik, wa«WP 
de Hertog van Aïeo«.w*i 
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gereed slond , om zijne intre
de in Bordeaux te doen, 
ging de eerwaarde prelaat den 
prins te gemoet, en was de 
eerste, die den eed van ge
hoorzaamheid in zijne han
den aflegde. Hij vergezelde 
vervolgens den Hertog naar 
de hoofd-kerk , alwaar tot 
dankzegging aan God, de 
lofzang Te Deum gezongen 
werd. DE SANZAÏ zette nog 
gedurende twaalf jaren zijne 
loopbaan van weldadigheid 
voort, en overleed te Bor
deaux , den 11 Juli) 1826. 

SANZIO. — Zie RAPHAÖÜ 
DE SAIJTI, 

SAPHIRA. — Zie ANANIAS, 

SAPHO of SAFPHO van Mi-
tylene, eene stad van het 
eiland Lesbos, beoefende het 
lierdicht en werd de Tiende 
Muze bijgenaamd. Van een 
aantal stukken , welke zij had 
zamengesteld , zijn er slechts 
twee lot ons gekomen, welke 
gewoonlijk met de Gedich
ten van ANACREON worden 
gedrukt, en die alzonderlijk 
in het licht zijn verschenen , 
te Mamburg, 1733, in4.*° 
met de aanieekeningen van 
CHRISTIAAN WOI-FIDS , [en 
te leipzig, in 1810 , in 8.vo 
door H. F. M. VÖGUJR.] Men 
verhaalt, dat zij , na in PHA-
°$> eenen schoonen jonge 

Ü 2 

ling van Lesbos , eenen hard-
nekkigen tegenstand in de vol
doening harer lusten te hebben, 
aangetroffen, zij zich boven 
van de Leucadische rotsen t 
in jtcarnanië, in de zee 
stortte. Het is Vf»n haardaj; 
de SapkUohe versmaat, ha-» 
ren naam ontleend heeft, om 
de bewondering uittedrukken 
welke hare medeburgers voor 
hare talenten hadden opge
vat, lieten zij haar beeld op 
hunne munt slaan, SAPHO 
is beschuldigd geweest, de 
zedeloosheid, tot eene on
begrijpelijke buitensporigheid 
te hebben gedreven, en het 
is te vergeefs dat mevrouw 
DACJSB haar hiervan heeft 
willen vrijpleiten. [In 1829 
is er eene Verzameling van 
stukken in het licht versche
nen , getrokken uit SAPHO „ 
BlÓN en MOSCHÜS , gateekend 
door GiROOfil en gegraveerd 
door CHaxiWoN, zijnen kwee-
keling ; dezelve gaan verge
zeld van de vertaling—in 
het Fransch — van den tektst 
door GIUOOEI van eenige der 
gedichten van SAPHO, en 
MOSCHÜS, met een verslag 
over het teven en de werken 
van SAPHO, door COUPIN, 
4bk.i in fol.] 

* SAPIBTAUD (KAREI. HEN
DRIK, graaf van), luitenant-
generaal , bijgenaamd de Nes
tor der Fendeesche dceppw 

I 

iva 

A 
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ren, werd in 1760, op het 
kasteel van Sourdy, "in Ne» 
der-Poitou geboren , en was 
tijdens de Fransche omwen
teling , officier" bij het regi
ment van Foix. Zijne broe
ders , evenzeer officiers, gin
gen in het leger van CONDÉ 
dienen. KAREL HENDRIK DE 
SAPINAÜD -, was een der eer. 
sten die deel namen aan den 
opstand der Vendeè, en streed .] 
onder de bevelen van zijnen 
oom, den ridder de SAPI-
WAÜD. DB IA VEHRIE. Na een 
moorddadig gevecht, namen 
zij den 12 Maart 1793, les 
Merhiers•-, en den 24 Mor-
tagne in.. De ridder DE IA 
YERRIE , die den 29 derzelf. 
de maand, den slag van Saint~ 
Vincent, op den generaal 
MARÉE gewonnen had , sneu
velde vier maanden later, aan 
het hoofd zijner voorhoede , 
bij Pont-Charron•', en werd 
vervangen door zijnen neef, 
dien hij zelf tot zijnen Op
volger had aangeduid. De 
jonge DE SAPBTAUD, door zijne 
krijgsmakkers tot veldheer 
benoemd, en Ie Savenay met 
hetbevelhebbersohap bekleed, 
worstelde met bekwaamheid, 
tegen al de moeijelijkheden 
van zijnen toestand, en zag 
zijn' vader aan zijne zijde 
vallen. Hij ontving van MON-

Vvm' b I? e d e r v a n L o D E W l J K 
AVHI, die op de kusten van 
Paitou was geland , eere-wa. 
pens en het brevet van lui. 

tenant«=generaal. In 1814 in 
zijnen rang bevestigd, veree 
nigde hij ten tweeden male, 
in 1815 de Vendeërs, streed , 
met hen, ' en keerde na de 
terugkomst der BOÜRBOHS 
tot het stille leven terug. Of
schoon SAPINAÜD naar niets j 
gedongen had, werd hij ech- : 
ter lid van den algemeenen i 
raad ' van zijn departement 
(Fendèe), daarna lid van de 
afgevaardigden, en eindelijk 
pair..van Frankrijk. Hij is 
den 10 Augustus 1829 , na 
de troostmiddelen der Gods- -
dienst te hebben ontvangen, j 
op zijn kasteel van Sourdy 
overleden. Men vindt eene j 
Levensschels van hem, "» | 
den Moniteur van den 20 : 
Augustus 1829. Vijf zijner 
broeders en twee zijner volle 
neven, officieren voor de om
wenteling, en die-denzelfden • 
naam voerden, dienden de
zelfde zaak. Een hunner 
SAPINAOD DE BOIS HÜGOEI, 
is tegenwoordig door verschei
den letterkundige voortbreng
selen , voordeelig bekend» 
zoo als door 1." De Ps*L'' 
men, in fransche verzen ver
taald, Parijs, 1818, 2 «V1 

in 8.vo; 4.o uitgave, 182a, 
in 8.vo ; _ 2.o EUgit etc 
{Treurmng op den dood van 
den hertog van BJSRR^)» 

Ie Mans, 1829, in 4.t0 5 "" 
3»o Mlégiesetc.iFendeescho 
treurzangen), opgedragen aan 
mevrouw de markgravin DB 
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JLARÖCHE JAtiQüELEIN, 1 8 2 0 ; 
2.o uitgave 1823 , in S.v°;, 
—• 4.o In exitu Israël, in 
Pransche verzen,. 1822 , in 
8.vo j _« 5.o j)ies jrce, 1822, 
Parijs, in 8.vo; — 6.° 
A VAuteur etc. {Aan den 
schrijver van het dichtstuk 
der planten), Parijs, 1822, 
in 8.vo; — 7.o HetÉerkhofen 
de Lente van GRAY , Parijs, 
1822, in 8.vo; __ 8.° Ver
der Levensberigten van Ven-
deesche veldheeren en eene 
JReize door de Vendée ge
drukt achter de Geschied* 
kundige Verhandelingen 
over de Vendée, door me
vrouw DE SAPINAÜD DE BOIS-
HÜGDET, zijne moeder, Pa
rijs, 3.e uitgave, 1824, 
in 12.m° \ 

SAPOR, SAPORES ofSCHA-
POüR I , koning van Perzië, 
volgde in het jaar 238 na 
J . C. zijnen vader ARTAXER-
XES op, verwoestte Mesopo' 
iamiè, Syrië, Cillicië, ,en 
verschillende andere gewes« 
ten van het Romeinsche rijk ; 
en zonder den krachtdadigen 
tegenstand van O.DENATÜS , 
veldheer, later koning der 
Palmyriërs, zou> hij zich 
meester hebben gemaakt van 
geheel het Oosten. Keizer 
GORDIANÜS de Jonge nood
zaakte hem naar zijne staten 
^ « g te trekken, maar toen 
™ i r p Ü S > . n a GORDIANDS 

ü 

vermoord te hebben, zich in 
244 op den keizerlijken troon 
plaatste, sloot hij den vrede 
met SAPOR. Keizer VAUSRI-
ANDS , onder wien hij zijne 
vijandelijkheden weder be
gon , trok tegen henr op, 
en had het ongeluk* van 
in 260, overwonnen en 
krijgsgevangen gemaakt te 
worden. De woeste over
winnaar behandelde hem met 
de grootste wreedheid, (Zie 
VALERIANDS) ODENATUS , van 
deze barbaarschheden onder-
rigt', vereenigde zijne strijd
krachten met die der Ro
meinen, heroverde fflesopo-
iamië, Wisibië, Garrhes 

1 en verscheiden andere plaat
sen op SAPOR, dien hij op 
de vlugtvdreef. Hij achter
volgde zijn leger, hakte het
zelve in de pan , nam zijne 
vrouwen en schatten weg, 
en vervolgde hem zelven tot 
onder de muren van Ctési-
phon, SAPOR overleefde deze 
nederlaag niet lang. Hij werd 
in 269 door de landvoogden 
(Satrapen) vermoord, eene 
hatelijke gedachtenis nala
tende. Zijn zoon HORMISDAS 
volgde hem op. 

SAPOR II', koning van 
Perzië, na den dood van 
zijnen vader HORMISDAS II ge
boren , werd zelfs vóór zijne 
geboorte in 310, tot zijnen 
opvolger uilgeroepen. Hij. 

3 
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dééd invallen in het Romein-
sche rijk, en nam in 359 
de stad jmida in. Na het 
Bomeinschè leger verslagen 
te hebben, rigtte hij eenè 
geweldige vervolging tegen 
de Christenen aan. De ge» 
leerden (tnages) en de hei
denen , bragten hens in het 
denkbeeld, dat zij den staat 
vijandig waren J en . onder 
dit "voorwendsel, Jiet hij 
deze onschuldige slagtoffers 
aan hunne wreedheid ter 
prooi. Intusschen deed deze 
dwingeland gestadige invallen 
in de gewesten van het Bo
meinschè rijk. CONSTAHÏIÜS 
beteugelde zijnen voortgang: 
JotiAAN de afvallige ,• ver
volgde hem onvoorzigtiglijk 
tot in het binnenste zijner 
staten, en kwam er op eene 
ellendige wijze om het léven. 
JoyiANüs zag zich bij het 
sluiten van den «vrede, met 
hem, verpligt, Nisibië en 
verscheiden andere steden aan 
bém aftestaan. De koning van 
Peraïè hernieuwde den oor
log in 370, viel in Jrmé-
nië, en versloeg keizer VA-
IENS; eindelijk stierf hij on
der de regering van GRATI-
ANUS, in 380 ,'algemeen 
gevreesd en verfoeid. Zijn 
broeder ARÏAXERXES of Aft-
BEZfiEiR volgde hem op. 

SAPOR m , z o o n , a n d e n 

voorgaande, volgde in 384, 
°P zijnen oou> AÜTAXERJEES 

II . Hij bezat noch de wreed< 
heid, noch den voorspoed 
zijner voorgangers en zog 
zich verpligt om afgevaar
digden naar THEODOSIÜS den 
groote te zenden, ten einde 
hem den vrede te vragen. 
Deze vorst overleed in 389, • 
na eene regering van 5 ja- ( 
ren en 4 maanden. ! 

SAPRICIÜS. — Zie JVICBPHO-
*m {Heilige), martelaar van ; 
Anliochiët 

SABA, was de nicht van 
ABRAHAM en de kiein-doch- ; 
ter van THARÉ. Zij werd in [ 
het jaar 2000 vóór J. C. ge- , 
boren. Toen zij 20 jaren öud \ 
was, trad haar oom met 
haar in den echt.'Hare bui
tengewone schoonheid stelde 
haar in gevaar om onteerd -
te worden door twee ver-
mogende koningen, de eene 
van JEgyptè, de andere van 
Gerare; maar God bescherm-
de haar, en gedoogde met 
dat hare schakers haar de 
minste beleediging aandeden. 
Nadat de Heer. drie m»*a 

in menseben gedaante to 
ABRAHAM had gezonden, om 
hem zijne beloften te ,ver* 
nieuwen, Zeiden zij "em

A* 
dat SARA eenen zoon ionao 
baren, en ofschoon n ' « " ' 
90 jaren öud was, bragt »J 
IZAltK ter wereld. Haar dooa 
had plaats eenige jaren n» 
de groote beproeving waar* 
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aan God het geloof Avan 
ABRAHAM onderwierp, door 
hem te bevelen van zijnen 
eenigen zoon op te offeren. 
Zij was 127 jaren oud. ABRA
HAM begroef haar, in de 
dubbele spelonk van èenea 
akker, dien hij te Arbee, 
waar later de stad Hebr'on 
gebouwd is . van EPHRON, 
den Amorrhe'èr, gekocht 
had. Eenige schrijvers heb
ben beweerd dat .SARA de 
halve zuster van ABRAHAM 
was, zich beroepende op het 
gezegde van ABRAHAM aan de 
Egyptenaren, dat zij zijne 
zuster was j maar in het 
Hebreeuwsch beteekent de« 
zelfde uitdrukking eene zus
ter en eene naaste bloedveri» 
wante of nicht; deHebreërs, 
hadcjen geene geschikte be
woordingen, om de verschil
lende graden van bloedver
wantschap üittedrukken. In 
de tijden, waarin ABRAHAM 
leefde, werden zoodanige hu
welijken reeds als bloedschan-
dig beschouwd ; zij konden 
niet meer door de noodza
kelijkheid verschoond wor
den , wijl het menschelijkege
slacht reeds genoegzaam ver
menigvuldigd was. Daaren
boven schijnt het gedrag van 
ABR&HAM, die om zijn hu
welijk met SARA verborgen 
*e houden, haar zijne zuster 
noemde, te bewijzen, dat 
de volken te midden van 

welke hij leefde, niet ge
loofden dat een broeder zijne 
zuster kon trouwen. ABRA* 
HAM heeft zonder twijfel 
kunnen zeggen; Filiapatris 
mei, sed non filia matris 
mece: SARA was. werkelijk 
de dochter van %ijnen vader, 
wijl zij deszelfs kleindochter 
was. In de Mémoires de 
Trévoux, van Junij 1710, 
blz. 1053, vindt'men eene 
belangrijke verhandeling over 
dit onderwerp, D'HERBE-
tOT heeft in zijne Oosier* 
seke Bibliotheek, de over
leveringen der Muzelmannen 
betrekkelijk SARA verzameld. 

SARA , dochter van RA&ÜEI. 
en ANNA, uit het geslacht 
van NEPTHAW, was achter
eenvolgend met zeven man-
men getrouwd geweest, welke 
de duivel na elkander had 
gedood, op den oogenblik 
dat zij zich in de vervoering 
van wellust, aan de vervul
ling van den hdwelijkspligt 
wilden overgeven, terwijl zij 
den oorsprong aller voortplan
ting , en het doel, hetwelk 
het huwelijk eerbiedwaardig 
maakt., uit het oog verloren. 
Later trad zij in den echt 
met TOBIAS , aan wien de 
Engel, die hem beschermde , 
raadgevingen mededeelde, 
wel waardig om overwogen 
te worden, door degene, wel
ken dezen staat aanvaarden : 

i . '•'• 
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ffi qui conjugium Ha sus-
cipiunt, ut Deum a se et 
a sua menie expludant, et 
suce libidini ita vacent si-
cut equus et mulus quibus 
non est intellectus, hahet 
poteslatem dcemonium super 
eos. Dit huwelijk was geluk
kig, en werd door eene tal
rijke nakomelingschap geze
gend. — Zie TOBIAS. 

SARASA (ALFONSÜS ANTO-
KIOS DE) , in 1618; te Nieuw-
poort, in de Belgische pro
vincie fVest - Vlaanderen, 
uit eene Spaansche familie 
geboren , werd in 1633 Je-
suit, en overleed te Antwer
pen in 1667. Hij liet twee wer
ken na, vol van eene goede 
wijsbegeerte, en van gevoel, 
getiteld: 1.° Ars semper 
gaudendi, demonstrata ex 
sola consideratione divince 
Providentie, Antwerpen, 
1664 — 6 7 , in4.to;— 2.o 
De Lcelitice perfecice artifi-
cio in cónscieniia recta in-
vento , Antwerpen , 1667 , 
in 4.t° 

SARASIN of liever SARRA-
SJN (JoAMES FRANCISCÜS) , 
een dichter en letterkundige 
in 1603, te Mermanville 
aan de zee, in de nabijheid 
van Caen geboren, bezat 
eene schitterende verbeel
dingskracht en vele vlugheid. 
Hi] won de gunst van den 

•.prins van Cora , die hem 

tot zijnen secretaris benoem» 
de; maar na'zich gemengd 
te hebben in eene zaak, wel
ke aan dien prins mishaag
de , verviel hij in zijne on
genade. Men wil, dat hij 
van verdriet daarover, te 
Pésénas in 1654 overleed. 
Men heeft van hem Oden 
onder welke nien de beide, 
op den slag van Lens en op 
de inneming van Duinkerken 
onderscheidt;- Herder- en 
Treurzangen, Rust-, Klink
en Puntdichten, Volkslie
deren, Madrigalen, Brie
ven , een Dichtstuk in 4 zan
gen , getiteld: La défaite etc. 
(De nederlaag der eindrij
men), "Ook heeft men van 
hem eenige gemengde wer
ken in rijm en onrijm too 
als &e Lijkstaatsie van Foi* 
ture, een voortbrengsel dat 
men vroeger zeer geprezen 
heeft, en dat tegenwoordig 
slechts wonderlijk schijnt, w 
het algemeen heerscht er vele 
losheid en scherpzinnigheid 
in zijne gedichten, maar zij 
schieten te kort in naauw 
keurigheid, in smaak en 
in welvoegelijkheid. Ook Stelt 
hem LAHARPB verre beneden 
BACAN en MATNARD. Eenige 
zijner stukken, zoo als de 
Gewetensbestuurder ( Z ^ c ' 
leur), het Puntdicht op den 
Pastoor enz. ademen hg" 
zinnigheid en losbandigheid. 
Men moet echter bekennen 
dat de fragmenten van groote 
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dichtkunde door CLEMENT in 
zijne Brieven aan FOLTAIRE 
aangehaald, ware schoonhe
den aanbieden , en den goeden 
smaak der oudheid ademen. 
Zijne prozaïsche werken zijn : 
1.°Histoire etc. {Geschiede
nis der samenzwering van 
WALSTEIN), een voortbreng
sel met tegenreden overladen 
en vol geest, maar ontbloot 
van die edele eenvoudigheid , 
welke het eerste sieraad van 
den geschiedkundigen stijl is. 
— 2.o Traite etc. [Ferm 
handeling over het schaak" 
spel en den naam deszelven), 
waarin men nasporingen aan
treft. — 3.o Histoire etc. 
(Geschiedenis der belegering 
van Duinkerken door Zo-
DEWUK DE BOURBON prins 
van Condé). Zijne TFerken 
zijn gezamenlijk uitgegeven 
door MÉNAGE , Parijs, 1657, 
in 4. t o . De voorrede is van 
PJSUJSON. [De Viigelezene 
werken van SAÖASIN, zijn 
in 1826» in 12.mo in het 
licht gegeven, met eene Le
vensschets door CH.WODIER, 
in zijne verzameling der klei
ne Fransche klassieke schrij
vers van DELANGLE. Ook 
heeft men in 1824teC«.e«, 
eene uitgave in 8.v° van zij
ne gedichten geleverd], 

SARA VIA (ADRÏANUS), te 
Besdin in Jrtois in 1530 
geboren, was predikant ie 

U 

Antwerpen , waar hij als.een 
der eersten medewerkte , aan 
de 'geloofsbelijdenis der nieu
we Belgische kerken , aan 
welke hij echter niet veel 
geloof sloeg, zoo als men 
zulks ziet uit eenen Brief dien 
hij aan JoANNES ÜYTTENBO-
GAERT schreef. Hij verkreeg 
vervolgens eenen leerstoel 
voor de godgeleerdheid te 
Leijden, dien hij echter slechts 
vier jaren behield, wijl de 
zamenzwering, om die stad 
aan RORERT TAN LEICESTER 
over te geven, waarin hij 
betrokken was, ontdekt zijn
de , hem naauwelijb den 
tijd overschoot om de vlagt 
naar Engeland te nemen , 
alwaar hij weldra met geest
drift de gevoelens der An-
glikaansche kerk omhelsde. 
Hij verhief zich alstoen te
gen CAIVINDS enBEZA,en 
ontving tot belooning van 
het JEngelsche hof een ka-
nonikaatvan Kantelberg^,al
waar hij in 1612 overleed. 
Zijne werken zijn onder den 
titel van Diversi tractatus 
theolqgici, gezamenlijk in 
1 dl. in fol. uitgegeven, 
Londen, 1611. Er stralen 
vele vijandschap én kwade 
luim in dezelve door, zon
dervan de dwalingen en voor-
ingenomenheden des schrij
vers te spreken; maar er 
komen ook gezonde en juiste 
aanmerkingen in voor, vooi> 

5 • 
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namelijk in zijne verhande
ling de Locis theologieis, 
aan welke overdreven-critici 
geen regt hebben doen we
dervaren. PETRUS BÜRMAN, 
een vorig calvinist, stelt hem 
voor als een baat- en eer
zuchtig, wispelturig man, 
en als een wargeest; maar 
zijne getuigenis is «eer ver
dacht. Indien SARAVIA , in 
de secte der hugenooten was 
gebleven, welligt zou hij hem 
tot een groot man hebben 
verheven. 

SARAZIN (JACOBÜS) , een 
beeldhouwer, te JVoi/on , in 
1598 geboren, begaf zich 
naar Parijs, en later naar 
Rome, ten einde zich in 
zijne kunst te volmaken, [De 
kardinaal ALDOBRANDINI, neef 

. van CLEMENS Vilt > hield hem 
bezig in zijne villa van Fras-
cati, en het is voor hem 
dat SARAZIN, de beide schoo-
ne colossale standbeelden van 
ATLAS en POLYPHEMUS ver
vaardigde , die eene verbazen
de hoeveelheid waters uit
werpen. Hij leerde er Do-
MlNIQülNO kennen, die hem 
met zijnen raad en zijne voor
beelden ondersteunde]. Deze 
meester onderscheidde zich 
ook in de schilderkunst. In 
Frankrijk terug gekeerd zijn-
de, versierde hij verscheiden 
kerken nn Panjsmintxc\i. 

sijnen beitel, Onder het groot 

getal stukken, dat hij voor 
Versailles vervaardigde, on
derscheidt men de prachtige 
groep van REMÜS en ROMD-
LUS , door eene wolvin ge
zoogd, en die welke men 
te Marty zag , twee kinde
ren voorstellende, welke met 
eene geit spelen, SARAZIN 
overleed te Parijs in 1620. 

SARBIEWSKI (MATHIAS CA-
SIMIR) , SARBIEVIUS, in 1595, 
in het hertogdom Masovië van 
doorluchtige ouders geboren, 
werd in 1612 Jesuit. Naar i?o-' 
me gezonden, legde hij ér zich 
toe op de beoefening der 
.oudheden en der dichtkunde. 
Eenige Latijnsche oden, welke 
hij aanÜRBAMUS VIIIaanbood, 
deden hem verkiezen om de 
hymnissen te verbeteren , wel
ke de heilige vader wilde 
gebruiken, in het nieuwe 
Brevier hetwelk hij deed ver
vaardigen. In Polen terugge
keerd , onderwees SARBIEWS-
EÏ te Wüna achtereenvol
gend de humaniora, de wijs
begeerte en de godgeleerd
heid. Toen hij aldaar de doc
torale waardigheid ontvWo * 
namLADisLAUs V koning van 
Polen , die er bij tegenwoor
dig was, den riDg van ziJ«eJJ 
vinger en gafhem denzeive 
en verkoos hem kort daarna 
tot zijnen hof-kapellaafl. Deze 
vorst schepte zoo veel ver
maak in z p ouderhoud, «a 

hij op al zijne reizen *»Pn 
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door hem deed vergezellen. 
Deze Jesuit overleed in 1640 
Er bestaat van hem eene 
verzameling van Latijnsche 
gedichten, ontwerpen, 1634, 
in 8.vo Men ziet aan het 
einde derzelve. eene verza-
meling van verzen , door ver
schillende dichters tot lof van 
SARBIËWSKI vervaardigd. Er 
is eene sierlijke uitgave der 
gedichten van dien pater in 
het licht verschenen , Pa-
rijs , 1759, in 12.1110 In de
zelve vindt men 4 boeken 
Oden , één hoek slotzangen, 
één met drinkliederen, een 
ander met mengeldichten , en 
één met puntdichten. Zijne 
lierdichten Worden vooral op 
prijs gesteld ; dezelve zijn vol 
Verhevenheid en vuur of
schoon derzelver stijl niet 
altijd naauwkeurig. fsj' De 

t beroemde GROÏIDS, vond SAR* 
BIEWSKI somtijds verheven 
boven HORATIOS : JTORjTi-
•VM assecutus est, irno ali» 
qucmdo superavit. Hij was 
naar de wijze van VIRGIMÜS 
een heldendicht begonnen ; 
maar heeft den tijd niet ge
had hetzelve ten einde te 
brengen. Eën Verslag over 
fcijn leven en zijne werken» 
is .te Bresden, iq 1753, in 
8.vo, en in 1754, in 4.*° 
«oor L. 0 . LANGBEIN in het 
«cht gegeven. 

SAKDANAPAIDS , beruchte 
Korting v a n jSSyriët i s V o i . 

gens sommige schrijvers de
zelfde koning als PHÜL , waar
over er in de H. Schrift wordt 
gesproken. Zijn naam wordt 
nog gebezigd, om vorsten 
aan te duiden, die zich enkel 
met hunne vermaken bezig 
houden. Nadat ARBACES, land
voogd van Medi'ê, SARDA-
NAPALUS in zijn paleis had 
gezien , te midden eener me
nigte gesnedenen en ligtzin-
ttige vrouwen , en hem zelven 
als eene ligtekooi gekleed, 
eenen spinrok in de hand 
houdende, werd hij door dit 
ergerlijk tooneel zoo zeer ver- c 

ontwaardigd, dat hij eene 
zamenzwering legeh hem 
smeedde. BKLESIS , landvoogd 
van Bahyloni'ê, en vele an
deren maakten gemeen e zaak 
met hem. De koning," ge
noodzaakt de wapens op te 
vatten, behaalde in het be
gin eenige voordeelen op de 
muitelingen; doch eindelijk 
werd hij overwonnen en nam 
de vlugt naar ffinive, dat 
weldra door dé opstandelin
gen belegerd werd.' Tegelij
kertijd wierpen de overstroo
mingen van den Tiger, een 
gedeelte der muren dier stad 
omver. SARDANAPA&ÜS , tot 
het uiterste gebragt, sloot 
zich op in zijn paleis, en 
liet eenen grooten houtslapel 
oprigten, dien hij ontstak, en 
zich in het jaar 817 vóór 

'J . C. na eene twintigjarige 
regering , met zijne vrouwen 
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zijne gesnedenen en zijne schat
ten in de vlammen wierp. 
Ziedaar ten naastebij wat de 
ouden van SARDANAPALÜS ver
halen. Men kent deze dïchN 
regelen van JDTENALIS , eri 
de goede zedeleer welke zij 
bevatten: 

ïf esciat ïrasci , cupiat nili i l , ot potiores 
Herculis asrumnas credat ssovosqne labores^ 
Efvcnore , et'cranis , et plumis Sardanapali. 

Eenige nieuwere geleerden 
trekken de omstandigheden 
der geschiedenis van dezen 
vorst in twijfel. Men vindt 
in de Observationes Jffallen-
ses, eene verhandeling te 
zijner eer , getiteld : dipolo* 
gia Sardanapali; deze ver
dediging moet echter niet de 
overhand hebben, boven de 
algemeene overtuiging, ae-
rugsteund door alle geschied
kundige getuigenissen. Men 
weet dat het eene der kunst
grepen van de nieuwere filo-
zofie is, om de gedachtenis 
van monsters in eere te her
stellen', terwijl zij de groote' 
mannen lastert, die door te 
veel Godsdienst en deugd ge
schitterd hebben. * Uit de 
bouwvallen van het rijk van 
SARDANAPAUJS , ontstonden 
de koningrijken der Meders 
van Mnive en van Babyhn; 
maar al deze tijdvakken der 
oude, zeer duistere geschie
denis, zijn door fabels en 
ongerijmdheden, onkennelijk 
gemaakt. 

* SARDI (GASPARÜS), te 
Ferrare, in 1480 geboren, 
was verbonden aan het hof 
der hertogen van dien staat 
en bekleedde bij hetzelve ver
scheiden eervolle posten, Hij 
legde zich toe op de beoe
fening der oudheid, der ge-' 
schiedenis , schreef met ge» 
lijken roem over verschillende 
onderwerpen. Onder verschil
lende werken noemt men van 
hem: 1.° Fpislolaruniliber, 
'varia reconditdque kistori-
arum cognitione refertes, 
Florence, Torrenlino, 1549» 
in 8.vo, wadrvan de stijl even 
zoo zuiver als sierlijk is. -y 
2.o De triplici pkilosophia 
commentariolus; — 3.° Eene 
uitmuntende Geschiedenis 
van Ferrare, in 12 boeken 
in het Italiaansch, Ferra
re ; 4556 in 4*>, en her
drukt in 1646. Men nndt 
in dezelve belangrijke bijzon-
derheden over verschillende 
oorlogen in Italië. Hij hee» 
daarenboven een werk » 
handschrift nagelaten, ge»' 
teld: Toponotnasie, rffry*" 
denboek der oude Aard'8«" 
kunde, in 18 boeken. Men 
bewaart het in de BibbotheeK 

van Modena, en ,in d«V 
laatste jaren was hel voor den 
druk bestemd. Deze schnj 
ver overleed in 1564. 

" SARDI (ALEXAHDERhee» 
der geleerdste letterkundige» 
der 16.c eeuw, zoon van den 
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voorgaande, te Ferrare,. in 
1520 geboren , hij beoefende 
het Grieksch aan de univer
siteit dier stad, onder MAR--
CUS ANTONIDS ANTIMACHUS, 
van Mantua; hij was erva
ren in bijna alle wetenschap
pen, en.heeft nagelaten: 1.° 
Numinum et heroum origi-
nes, Rome, 1775; — 2»° 
De moribus ac ritibus gen,' 
tium, Fènetie, 1755 j •—-
3.° De invenlóribus rerum, 
jkenis&,1517; — bt°Deniim-
mis traclatus , ibid. 1579; 
— 5.° Sei Discorsi of 
Zes Redevoeringen over de 
schoonheid en het edele van 
het dichtstuk van DANTE £ 
die verscheiden uitgaven héb
ben gehad ; en andere wer
ken in handschrift, onder 
welke men eenige Gedichten 
aantreft, enkel belangrijk 
door de haauwkeurigheid des 
stijls. — Hij overleed den 
28 Maart 1588. 

SARISBÉRT, SAUSBÜRI of 
SARISBDRI (JOANNES DE) , Sa-
risberietisis, in 1110 in En
geland geboren, begaf zich 
in" den ouderdom van 16 tot 
17 jaren naar Frankrijk. 
De koning zijn meester, zond 
hem naar het hof van Paus 
EDGEBIÜS I I I , ten einde de 
aangelegenheden van JEnge-
l*nd te bepleiten. In zijn 

. vaderland teruggeroepen, ont-
vinS.Mj groote bewijzen van 
acntiog van den beroemden 

THOMAS BËCQDET , groot-kan
selier des koningrijks. Nadat 
die staatsman'tot aartsbisschop 
van Kantelberg was verhe
ven , volgde en vergezelde 
hem JOANNES op zijne reizen; 
Toen die prelaat, 1170 in 
zijne kerk werd vermoord, 
ontving SARISBÉRT , die eenen • 
slag wilde afweren , door 
een' der moordenaars op het 
hoofd van den kerkvoogd 
gerigt, dien slag op den 
arm. Eenige jaren later werd 
hij tot bisschop van Char-
tres verheven , verwierf al
daar eenen grootèn roem door 
zijne deugd en zijne kunde, 
en overleed er in 1181' of 
1182. Er bestaan nog ver
scheiden werken van hem. 
Het voornaamste is eene ver
handeling , getiteld: Poly-
ci'aücus , sive de nugis cu-
rialium el vestigiis philo-
sophorum, Leyden , 1639, 
in 8.vo Dit werk vol oordeel
kundige en waarlijk wijgees-
rige aanmerkingen, is in het 
Fransch vertaald, in 4,to 
onder den titel van Vanitês 
etc, (Ijdelheden des hofs) 
door MÉZERAT. SARISBÉRT 
was een der schoonste gees
ten zijner eeuw, daarenbo
ven was hij een wijs, ge
leerd en oordeelkundig man. 
Hij voert echter soms fabel
achtige daadzaken aan, ligt-
zinniglijk van eenige onwe
tende of kwalijkgezinde schrijf 
vers overgenomen. Zie het 

I 
i H' 

| fi 
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slot des artikels GREGORIUS 

de groote, 

* SARIÜS of SARIO (dom 
GREGORID?), een benediktij-
ner der Congregratie van 
Monte-Cassino, in Enge
land geboren , bloeide om
trent het einde der zestiende 
eeuw. Alvorens den religi
euzen staat te hebben om
helsd , droeg hij den naam 
van fioBERï» Na met veel 
roem zijne studiën te Rome 
volbragt te hebben, belast* 
ten hem zijne oversten met 
het onderwijs der godgeleerd
heid , in het klooster van 
Monte-Cassino; hij begaf 
zich vervolgens haar het 
klooster van St» George te 
Venetië» Een aantal geleerde 
geschriften waren de vrucht 
van zijne afzondering en van 
zijn nachtwaken. Onder de
gene, die gedrukt zijn, on
derscheidt men: De Sacra-
mentis in communi \ opus 
theobgicum tripartitum, ac 
planè aureum; — 2.° Ca-
suum consoienlice, sivethe-
ologice moralis thesauri y 
tomus primus; — 3,° Flo-

. res deoisionum, seu casuum 
conscientiw ex doctrina con-
oüvorwm JYavarri, collecti 
libri V; — 4,« Epitome 
eoncihorum Navarri; — 
5.o Clavis regio, sacerdo-
tum; — 6.o Summa sacra-
menti pamitentice ex Na-
varro, ena. Dom SARHJS 

overleed te Venetië, in het 
klooster van St. George, 
den 30 October 1602, 

* SARMIENTO (pater MAH> 
TINÜS) , een geleerde Span

jaard te Segovia, in 1692 
geboren, studeerde eenige 
jaren te Salamanka, van 
waar hij naar Madridging» 
en ziph onder de Benedic
tijnen begaf; later begaf hij 
zich naar AlMa de fféna-
res, alwaar hij tot doctor 
in de beide regten werd 
bevorderd. In de hoofdstad 
teruggekeerd, bekleedde hij 
achtereenvolgend., de ^ " 
stoelen der wijsbegeerte, der 
zedekunde en godgeleerdheid, 
onderscheidde zich tegelij
kertijd in hét predikambt, 
en men kan van hem zeg
gen , dat hij een waarlgK 
evangelische redenaar was» 
Zijne leerreden, zonder hoog
dravendheid, zonder aanma-. 
tiging, zonder door ongepast 
beelden overladen te «l)0' 
en eindelijk zonder een en
kel dier gebreken, wff 
pater ISLA (zie dat arti i^ 
aan de predikers van W™ 
tijd verwijt, zijn vol zalving' 
diep geleerd, en spreke".te
gelijkertijd tot den geest en 
het hart. Pater S A * » * * ! 
bezat zeer uitgebreide W" 
digheden, en beeft geschre
ven over de geschiedenis, 
de Schoone letteren, <£ 
wijsbegeerte, de godgeleei a 
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heid enz. Toen het werk 
van pater FEWOO, getiteld 
Critisch Tooneel, waarin 
over allerlei onderwerpen 
wordt gehandeld éene sooit 
van opstand had verwekt, 
onder de dit werk vijandige 
of verdedigende letterkundi
gen , verkoos de regering 
pater SARMIENTO om hetzelve 
te onderzoeken. Hij had den 
moed aan hetzelve zijne goed
keuring te hechten, en gaf 
er zelfs een Verdedigschrift 
van in het'licht'. De vijan
den van pater FEIJOO voe* 
ren alstoen los tegen zijnen 
Verdediger en' hij zag zich 
blootgesteld aan de hekelin
gen en zelfs aan de beleedi-
gingen , waarmede de schot
schriften van bijna alle on
genoemde schrijvers waren 
opgevuld. In een antwoord 
dat pater SARMIENTO tot hen 
rigtte, en in hetwelk hij 
zijne lofspraken ten gunste 
van den geleerden FEIJOO her
haalt, verpletterde hij hen, 
en bragt hen tot zwijgen. 
Zulks was echter geene ge
makkelijke zaak, naardien 
de asturische schrijver, in 
zijn Critisch Tooneel, de 
kwakzalverij van allerlei slag 
fan lieden ontsluijert, en 
"vooral de dwalingen gispt, 
•welke door de onkunde van 
eenige hoogleerarën en door 
de gehechtheid aan eenen ou
den slender, in de-scholen 
van -Spanje gevolgd werden. 

Het werk van Paler FEIJOO, 
en de verdediging van zijnen 
goedkeurder, waren eindelijk 
in staat, om in Spanje den 
goeden smaak en de gezonde 
critiek in de beoefening van 
verschillende wetenschappen 
in te voeren , en weldra on
dervond men daarvan de ge
lukkige uitwerkselen. Pater 
SARMIENTO heeft een aantal 
werken geschreven, waarvan 
de meeste onuitgegeven zijn 
gebleven. De meest bekende 
zijn: l.o Apologia of F~er-
deding van het Critisch too* 
neel van- den Eerw. pater 
FEIJOO, Madrid, 1732; — 
2.° Verhandelingen voor de 
'geschiedenis der Spaansch& 
dichtkunde en dichters, MOL-
drid, 1775; — 3.° Nage-
gelaten werken van pater 
SARMIENTO, Md, 1575, 4 
dl. in 8.T° Deze geleerde 
benediktijner , overleed te 
Madrid, in 1768. 

SARNEHI (POMPEUS), te 
Polign'ano, in het land van 
Bari 'va. 1649 geboren, dóc-
tpr inderegts-engodgeleerd
heid , protonotaris apostoli-
cus, abbé van St, Homobon, 
bisschop van Bisceglia, heeft 
zich eenen naam gemaakt 
door werken over de kerke
lijke oudheden en de titels j 
in het Italiaanscb geschreven; 
zoo als: 1.° De wereldlijk® 
geestelijkheid in haren luis* 
ter» of over hei gewone /e* 
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ven der geestelijken , Rome, 
1688 5 — 2.o Kerkelijke 
brieven, 3 dl.n , . . in. 4 . t 0 , 
verscheiden malen herdrukt. 
— SARNEMJ overleed in 1722. 

SARPI (PETRUS PAÜLUS) , 
bekend onder den naam van 
FHA-PAOLO of van PAÜLÜS 
van Venetië, werd in die 
stad in 1552 geboren. Een 
serviter-religieus, nam hem 
in 1564 in zijne orde op, 
waarin hij weldra tot aan
zienlijke posten werd verhe
ven , zoo als tot dien van 
provinciaal, dien men hem in 
1579 toevertrouwde, ofschoon 
hij pas 27 jaren oud was, en 
aeigingen des harten en des" 
geestes verraadde , die hem 
van deze waardigheid had
den behooren uittesluiten. 
De geschillen der Yeneti-
aansche republiek met Paos 
PAÜMJS ..V, verschaften aan 
pater SARPI de gelegenheid 
om zijne gevoelens aan den 
d a8 te leggen. De Paus be
val hem in 1606, 'om te 
Rome te komen, en op zijne 
weigering excommuniceerde 
hij hem. Deze slag verwon
derde dien monik niet, die 
reeds begon zich een groot 
man te wanen, wijldegroo-
ten zich met hem beirioei-
^en , en die, terwijl hij den 
Paus trotseerde, door zijne 
onbeschaamdheid en ijdel-
«eid, burgers van allerlei 
•«off verbitterde. Hij werd, 

zegt men , eens op de Si, 
Marcus-burg, door vijf moor
denaars aangevallen, die hem 
drie dolksleken toebragten, 
Degene die dezen wezenlij* 
ken of uitgedachten aanval, 
aan het hof van Rome heb
ben toegeschreven, hebben 
noch de waarschijnlijkheid, 
noch de betamelijkheid ge
raadpleegd , en schijnen ver
geten te hebben, dat deze 
afvallige monnik, door zijne 
oploopendheid, door zijne 
vinnige en gevaarlijke inborst, 
zich allerlei slag van vijan
den 'had gemaakt. Hij over
leed in 1623.Het tegen het 
Roomsche hof opgeruide volk, 
deed geloften op zijn graf 
even als op dat van eenen 
heilige. Het is. echter zeker 
dat, wel verre van heihg te 
zijn, hij niet eens een U-
thoïijk Christen was. Wan
neer men door eijne eigene 
brieven niet overtuigd zoude 
zijn , dat hij onder het «er-
viter-gewaad de denkwijze 
der Genever-predikanten ver* 

borgen hield , zal men »a«» 
ligtelijk ontwaren, door B«. 

lezen zijner 
Geschiedenis van 

het concilie van " f f ' f »' eerst te Londen , i" 1619 
uitgegeven, door DEDoMit 
Nis, onder den naam 
PIETRO SOAYE PQUNO. » e ' 
ziet in dit geschrift de pr 
testantsche dweepzucht m n 
re geheele naaktheid. »B 

eerzuchtige en d w e e p t 
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monnik verheugde zich, naar I 
zijn zeggen , te Fenetïè den 
gezant eener,republiek (der 
ff ereenigde provinciën) Ie 
zien, die met hem staande 
hield , dat de Paus de an
tichrist was, Hij werkte er 
aan om de nieuwe dwalin
gen in zijn vaderland inte-
voeren, en welligt, dat zon
der de ontdekking' zijner 
kuiperijen door HENDRIKIV, 
hij er in geslaagd zoude zijn. 
Deze vorst, sedert zijne be-
keering, opregt aan, de Ca-
tholijke Godsdienst verkleefd, 
vernam de zamenspanning 
des monniks en van zijnen 
vriend FRA-FUIGENZIO , door 
eenen brief, welken een 
predikant van Geneve, aan 
een' der aanzienlijkste hu-
genooten van Parijs schreef. 
Deze man meldde aan zijnen 
vriend , dat » binnen wei
nige jaren men de vrucht 
der moeite zoude plukken , 
die hij en FRA-FÜLGENZIO 
namen, om het evangelie 
te Venetië in te voeren, al
waar verscheiden senatoren , 
en zelfs de doge, opvolgers 
van DONATO , de oogen voor 
de waarheid geopend 'had
den; dat er voortaan niets 
anders overbleef dan God 
te bidden , dat de Paus den 
Venetianen eenigen nieuwen 
lwist mogt verwekken, ten
einde aanleiding te hebben, 
° m

v i e hervorming i» het 

geheele grondgebied der re
publiek in te voeren," HEN
DRIK IV onderschepte dezen 
brief, en;op zijn bevel, deelde 
de heer DE GHAMPIGNY , zijn 
gezant te f^eneliëhei afschrift 
deszelven eerst aan eenige, 
hem voor de Godsdienst hun
ner vaderen als weldenkend 
bekende senatoren, en vervol
gens aan den vergaderden 
senaat mede, na er den naam 
van den doge, uit eerbied 
voor zijne waardigheid , uit 
weggeschrapt te hebben. De 
senaat bedankte den koning 
voor de gewigtige haar ge-
gevene waarschouwing ; aan 
FRA-FÜIGENZIO werd het pre
diken verboden, en FRA-
PAOJDO , listiger en even zoo 
bedorven als hij , was meer 
op zijne hoede. De protes
tant MARHOF bevestigt deze 
bijzonderheden terwijl bij van 
het ontwerp van FBA-PAOIO 
spreekt, om zich onder de 
zoogenaamde hervormden te 
begeven : Spargebaturfamct. 
quod abitum ad reformatos 
meditaretur, quce non ow 
nio de nihilo est: scio enim 
super esse epistolas manu 
ejus scriptas ad ISAACÜM 
CASAVBONÜM, quibus sol-
licitat ipsum de gralia re
gis Anglias ipsi concilian-
da , si forle üluc fortuna 
iniquior ipsum abigerel. Pa
ter UÏ'COORAYER, evenals 
hij , van de Godsdienst zijner 

V ' 
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vaderen afvallig, heeft zijne 
zoogenaamde Geschiedenis 
van het Concilie van Treiite, 
in het Frahsch vertaald 1736, 
2 dl.» in 4.to, in 3 d).« 
herdmkt, met toog heviger 
aanteekeningen dan de tekst. 
Ooi dit werk op desgeiïs wa
ren prijs- te. stellen, moet 
men te gelijkertijd •, de ge
schiedenis dier kerkvergade
ring door deü kardinaal PAL» 
LAViCifJl lezen. Deze schrijver 
verwijt aan SARPI méér dan 
360 dwalingen in de dag-
teekeningen, in de namen 
en in de daadzaken. De stijl 
is niet beter dan de inhoud; 
een zijner ijverigste voor
standers (ANïóNios LANDI in 
zijne aanteekeningen óp de 
Geschiedenis der Italiaan' 
sche letterkunde door Tim* 
BOSCHI) bekent dat dezelve, 
hard, verward en gebrek
kig is, en dat de schrijver 
nooit %elfs in zijne eigene 
iaal goed heeft kunnen 
schrijven. Na dat alles is 
hel niet moeijèlijkóm de oor
zaak der lofreden te raden , 
welke men niet ophoud aan 
dit werk toe te zwaaijert. 
Alom ontdekt men in het
zelve , volgens de aanmerking 
van BOSSOEÏ , den afvallige^ 
monnik, die onder de ruwe 

pij den geest van LUTHER en 
CAIVWN verbergt. Nog be
staat er van dezen Serviter • 
1,° Opinione del Padre PA O', 
IO serviia, come debba «70-

vernarsila repubblica^ en?. 
Venetië, zonder jaartal 
(1681) inï2.«io> ie Zonden 
herdrukt 1718 ih 8.ro Dit 
door eertige Italianen uitbun
dig geroemde gésc'hrifti doet 
zien dat deze monnik zich 
Op zijne staatkundige kennis 
teel inbeeldde; doch men 
móet zich zeer verwonderen, 
eenen priester grdndbéginse* 
len te zien uitkramen die 
in den geest Van MACHÏA-
VEI. vallen. » Indien er, 
zégt hi j , onder de bewo
ners van het vaste land, paf'' 
tij-menners gevonden wor
den, dat mën dezelve uit
roei) e ! doch indien dezelve 
vermogend zijn, dat wert 
zich niet van het geWóne 
geregt bediene, maar. dat 1 
het vergif veeleer diené dan 
het zwaard:1 Moet men 
zich nu nog verwonderen 
dat men aanslagen op het f 
leven van een' mênsch heen ; 
gemaakt, die zulke lessen i 
predikte.— 2.° JannierMn- , 
gen óp dé Gensuren .w» » 
Paus PAÜIÜS f , l?êen | 
de republiek van fenetw.--" 
•8'.o Fèthandeling « ^ *? 
Interdict, Venetië 1606 ia I 
4.toj _ 4,0 Geschiedenis } 
van dit zelfde geschil. Men f 
begrijpt dat SARH hierin • 
alles naaf zijne manier ver- j 
haalt. — 5.o JJejure/f [ 
lorum, — 6.o VerAandelm 
over de Inquisitie, 1638, 
in 4.to; _ 7,o VerhundenH 
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over de benefieten, diemede 
in het Fransch is vertaald. 
Men vindt er de Volgende 
stelling 'in t\ » Be grootste 
vervolgingen der Kerk yer-
wekt, zijn daaruit alleen ont
staan , dat de vorsten bij geld
gebrek zich van hare goede
ren wilden meester maken." 
Men kan niet ontkennen dat 
eène dergelijke aanmerking 
van wege eenen afvallige, op
merkenswaardig is, en dat 
dezelve de Oatholijke Kerk 
volkomenlijk regtvaardigt, 
ten opzigte van alle ver-
wijtingen , welke men heeft 
doen dienen, om de door 
haar geledene vervolgingen 
te billijken. Een Christen 
wijsgeer heeft dezelfde aan* 
merking vol kracht ontwik
keld. » Nieuwe HEMODOKOS-
SBN, zegt hij, indien het de 
goederen der Kerk zijn, 
waarnaar gij hunkert, neemt 
dezelve , zonder omwegen en 
zonder voorwendsel. Hebt 
gij geene trawanten genoeg, 

. om uwe ongerijmdste luimen 
zonder redenering ten uit
voer te leggen ? waartoe dient 
het, de logentaal bij den roof 
te voegen, daar niemand u 
de magt betwist om u met 
nieuwe misdaden te kunnen 
bezoedelen.? Indien gij slechts 
geld noodig hebt, om uwe sol
daten, uwe honden, uwe paar
den en uwe minnaressen te 
vermenigvuldigen, plundert 
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dan het heiligdom; maar laat 
deieer, de gebruiken, e n de 
tucht der Kerk ongestoord . 
uw£ onkundige goddeloosheid 
zou vruchteloos werken, om 
iets beter in derzelver plaats 
te Stellen." •-*: Bfi Mrièven 
ten getale van 123, Xeffèlm-
utadt, onder den titel van 
Fèrona gedrukt; de meeste 
zijninhetltaliaansch, eenige 
[P het Latijn: dit is zijne 
•briefwisseling met de protes
tanten. - Het is ten onreete 
dat eenige oppervlakkige cri
tici de laatste van vermin
king derzelvebeschuJdigd heb-
ben., dezelve deelen volko
men de gesteldheid des schrij
vers mede. Zijne werken in' 
het algemeen, bijna allen ge
zamenlijk te Melmstddt (Fè
rona) 1761 — 1768, S dl.»' 
i n 4 > enie Napels, 1790, 
24 dI.«Jn 8.vo, uitgegeven, 
bieden een voordeelig denk
beeld zijner kunde aan , maar 
laten nadeeiige indrukselen 
achter, omtrent zijnen kron
kelenden en valschen geest, 
omtrent zijn met bitterheid' 
en goddeloosheid opgevuld 
hart en zijne even zoo god-
delooze inborst. Moet men 
zich nog verwonderen, dat 
in deze eeuw, waarin men 
met zooveel zorg alle be
waarplaatsen der dwalin-j 
doorsnuffelt, zqlk een man, 
de held en de waarborg van 
dat nsierennest vanschrfjvers 

2 
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is geworden, die zjch tegen 
den stoel van Rome verhef
fen , en vooral van dien on-
versaagden compilator, wel-'" 
ken men zelfs in den boe
zem der priesterschap heeft: 
«ien den oorlog verklaren aan 
alle hiërarchische orden, door 
een vervaarlijk voortbrengsel 
in eên barbaarsch en * wai-
gelijk latijn den staat der 
kerkelijke. Y regtsgeleerdbeid 
verpletteren', flarden zamen-, 
stellen uit de Wiclefiten , 
ïïpssiten , Lutheranen , Cal
vinisten en Jansenisten ge
zogen, <?" waarvan de slot-
som niet anders is, daneene 
reeks van drogredenen, te-
gensprekingen, ongerijmd-
en onbetamelijkheden ? (Zie 
BONTHEIM). Het zonderlinge 
hiervan is, dat .dezelfdeman 
die SARPI ZOO zeer heeft uit-
geplunderd, hem Osorempa-
faiüs ao pontificum,' qui 
IVTHERÜM et CAintVM 

habu.it doctores, noemde* 
Overdreven bewonderaars, of 
liever secte- en partijschaps-
aanhangers, hebben aan FRA-
PAOIO sterre- en natuurkun
dige bekwaamheden toege
schreven , -welke hij nooit 

Ybezat, en. ontdekkingen aan 
•welke hij geenerlei deel heeft 
gehad. Indien het waar is , 
dat GALIIÉI hem den vader 
cnalgemeenen meester noem
de, kan zulks enkel zijn, 
om diegenen te tuchtigen, 
welke hem reeds getuchtigd 

hadden. Zijne Levensbeschrij
ving aan broeder. FULGENZIO 
MlCANZiO,, zijden ordebroe
der toegeschreven, is in het 
Latijn in, het licht gegeven , 
Zeiden,]l6bQ in,12.mo, in 
het Fransch vertaald, lei' 
den , ELZEVIR , 1662 en Am* 
sterdam, 1664, in 12.*» , 

^ARRABAT (NlC0UAS),een 
Jesuit, koninklijk onderwij
zer der wiskunde te Mar-
seille, den 9 Februari] 1698 , 
te Lyon geboren , behaalde 
3 prijzen bij de akademïe 
van Bordeaux, in /1727, 
voor een Nieuw stelsel,be
trekkelijk de afwijkingen 
der met zeilsteen bestreken 
naald; en in de beide vol
gende jaren, voor eene ver
handeling over de wnaaü 
van de zoutigheid der we, 
en voor eene andere over de 
oor&aakvande veranderlijk 
heid der winden. Uitgenoo' 
digd, om, na deze drie ze
gepralen niet weder in n? 
strijdperk te verschijnen, te 
einde de andere mededing" 
niet te ontmoedigen, &° 
hij aan'dezelfde akaderme, 
onder den verdichten naam 
van LA BAISSE, eene ?&" 
handeling in , over'denom
loop van het sap in de f <^ 

' ten , Bordeaiix , ^ v ' s • 
^ . m o , en deze maatschappü 
herkende , zegt men, u l t ^ 
'verdienste van het stuk, de\" 
zelfs waren schrijver. Inlus* 

http://habu.it
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schen stoot men in dit stukje 
op eenige dwalingen: zoo 
beweert de schrijver onder
anderen ; » dat een takje van 
een' oranje-boom , in de kloof 
op den stam van een jasmijn
boom geënt, bloemen draagt, 
die meer naar de jasmijn-
bloem, dan naarden oranje
bloesem gelijken." Pater SAR* 
RABAT overleed den 27 April 
1737 , te Parijs, alwaar hij 
wegenszaken zijne maatschap
pij betreffende, gekomen was. 
Hij was het die te Mintes 
het eerst de komeet van 1729 
ontdekte, 

SARRASIIV. —»Zie SARAZIU. 

* SARTÏ (MAÜROS) , een 
geleerde Italiaansche religieus 
van het instituut vanden hei
ligen ROMÜALDDS , te B0I0+ 
gna, den. 4 December 1709, 
geboren, aanvaardde het ca-
maldulenzer gewaad te Ba-
vénna, den 29 April 1728, 
en veranderde bij die gele
genheid zijnen doopnaam van 
GREGORIUS , in dien van MAÜ-
RÜS. Hij zette zijne studiën 
voort, die hij te gelijkertijd 
uitstrekte tot de godgeleerd
heid , h/et kerkelijke regt, 
de geleerde talen, de geschie
denis en zelfs de dichtkunde; 
Waarop hij later belast werd , 
m e t het onderwijs der wijsbe
geerte in verschillende kloos-
{ers zijner orde. In 1749 
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naar Ravenna teruggeroepen, 
om er de godgeleerdheid te 
onderwijzen , bekleedde hij 
vier jaren later, te Fa'ènza, 
de bedieningen van kanselier 
zijner congregatie. Dom SAR-
Ï I werd, in 1755, benoemd 
tot abt van het klooster van 
den H. GREGORIUS , te Rome, 
en door BENEDICTCS XIV, 
en CXEMENS XIII , (die hem 
in 1764. daarenboven tot con
sultor der kerkgebruiken be
noemde), met de zamenstel* 
ling der geschiedenis van 
Bologna belast. Dit werk 
was ter perse ,• maar nog niet 
in het licht gegeven, toen 
pater SARH , den 23 Augus
tus 1766, plotselijk overleed; 
Hij had de bibliotheek van 
zijn klooster met kostbare 
boeken, en eene belangrijke 
verzameling van Grieksche en 
Latijnschq opschriften ver
rijkt, welke pater GASPARD 
ODERICO , een Jesuit, met 
aanteekeningen en verklarin
gen in het licht gaf. KIen 
heeft van pater SARH : l.o Be 
claris archigymnasii Bo-
noniensis prqfessoribus, a-
soeculo XI ad sceculum XIV 
Bologna, 1769 en 1771, 
2 dl.n in fol. PaterÜAüRüS 
FATTORINI, mede een camal* 
'dulenzer, bragt dit werk 
hetwelk door TiRABOScmzeer 
geprezen wordt, ten einde. 
'— 2.° Be antiqua Pioen-* 
turn civilate Cupra MoMa« 
3 ' _„, : . , . • 
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na , de que Massalio oppi* 
dQ agri Msini, Epistola 
ad F. C. Joannem-Éelicem 
Garatonum, Pesaro, 1748. 
—. 3.o La V^ila di san Gi-
ovani di Lodi, vescovo di-
Gubbio, scrUta da tin mo-
naco anonimo del monaste* 
rio di Santa - Qroce deW 
Jvêllana, Iraila oraperfa 
prima volta da uh antichissi' 
mo codice, volgqrizzala ed 
illustrata , enz, Jesi, 1748* 
— 4.° De velericapsula dip* 
tica disserlalio, Faênzay 

1757, in 4. t0 •— 5.° J)e epis* 
copis Eugubinis, Prcecedit 
de civilate et ecclesia Eu-
gubinadissertatio, Pesaro, 
1757 in 4.1», met platen. In 
het Leven vmn pater MiT' 
TAREZZJ t komt eene schoons 
Lofrede van pater SARTI , 
door FABRONI voor; genoem
de levensbeschrijving is op
genomen in de FUCB Jlalo-
rum, enz. 5.e dl. blz. 387f 

* SAUTI (GIÜSEPPE), een 
beroemde Italiaansche com
ponist, te Fmn%a% in 1730 
geboren, werd in 1782 ka-
pelmeeste* van de hoofdkerk 
van Militna, en door CA-
ÏHABIHA II , naar Rus
land beroepen, alwaar de 
cwjn aan den kunstenaar de 
bewondering betuigde, wel-
j -l f̂ "e oompositie van 

^mïrfehadteweeggebragt, 
door hem tot dirgctwr j m 
«et muzijk • conservatorium 

te Ekaiherinoslaw te benoe' 
men. Hij overleed te Si, -
Petersburg in 1802, Zijne 
talrijke eomposjtiën, belang
rijk door eenen beurtelings 
kracht vollen en teederen stijl, 
Werden in Italië zeer toe
gejuicht ; maar deDoitschers 
met uitzondering van HAYM , 
stelden er weinig belang m. 
Oflder zijne opera's, onder-» 
scheidt pien «ïjn Qivlio *&*" 
bïno, dpt hij in 1781 voor 
het tooneel M O ' ^ ^ W M -
menstelde, en dat in 1784 
te TVeenen gedrukt werd. 
Dit stuk bewees echter aan 
de ware kenners, dat SARÏI 
met eeneüwakke en gebrek
kige harmonie, toenmaals 
geene andere kunst bezat dan 
om aan de zangers eene aan
gename melodie te leveren, 

*5ARHGES(BEBTBANDDE)» i 
in 1260, in het kasteel v» 

dien naam, bij M«W"£ 
Juvergne, geboren, wgüaj 
zich reeds vroegtijdig t°e «J 
d ; v e r d e d i g i n S y a n h e t « , 
Land; werd W l^/»> ,,-

de groot-meester VT' J 
DE B W E Ü daartoe beno^ 
had , tot ridder van de P *• 
der Tempelieren aangeoo»^ 
en onderscheidde z i c W d e 
scheiden oorlogen J e f . 
ongelovigen. Tot bei 
voor zijne diensten, ^ L ' ! 
hijeenrökcommandeorsclwp ; 

zijner provincie, dat van 
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lat, hetwelk tevenseenezeer 
sterke plaats was. Tijdens 
het proces zijner orde, on
der PHILIPPDS den Schoone, 
werd hij met acht-en-zestig 
tempelieren zijner provincie 
in hechtenis genomen^ Den 
4 Junij 1309, door AUBERT 
ArssEUN, bisschop van Cler* 
moni ondervraagd, noemde 
BERTRAND al de grondslagen 
der beschuldiging als valsch 
en verzonnen. Naar Parijs 
gevoerd, werd hij , den 28 
Maart 1310, door de ver,-
eenigde tempelieren , tot een 
der vier voornaamste afger 
vaardigden verkozen, om de 
orde voor de te dien einde door 
Paus CLEMENS V benoemde 
commissie te vertegenwoor
digen en tq verdedigen; hij 
was in die hoedanigheid, 
bij. al de zittingen van ge
noemdecommissie tegenwoor
dig , en zag niet eerder van 
de verdediging af; dan na 
door de meeste zijner ambt-
genooten verlaten te zijn , en 
de vroeger gedane beroeping 
op den Paus en den heiligen 
Stoel te hebben hernieuwd. 
Daar er personeel op hem 
ge<me beschuldiging^drükte,, 
toriXhij ook niet veroordeeld 
Wörde^. Men meent dat hij 
zich n\a.r Duïischland be
gaf, aldaar in de teutonische 
orde werd opgenomen, in 
welke hij zijne loopbaan ein
digde, v 

. * SARUGES (KAREI, GABRI-
Eti EOGENIÜS , burggraaf van), 
uit dezelfde familie ajs.de 
voorgaande, in het kasteel 
Sourniac, bij Mauriac (Fr. 
dp*. Qanlal), den 26 De
cember 1772 geboren, werd 
zqer jong in de koninklijke 
militaire school vwFffiai 
geplaatst, welke hij in Sep
tember 1786 verliet. Den 
15 April 1787, alskweekeling 
bij de marine aangenomen 
zjjndp, maakte hij op het fre
gat de Medusa, deobserva-
tie-togten , langs de kusten 
van Malahar, Coromandel, 
Jfrika, de Philippijnsche 
eilanden, Sina, Cochinckine 
enz. enz. mede.. • Den 9 0c-
tober 1791 » in Frankrijk, 
teruggekeerd, verbleef de 
hurggraaf DE SARUGES, slechts 
tot den 30 derzelfde maand 
aldaar, wanneer h{j weder 
in hoedanigheid vanscheeps-
vaandrigi aan boord ging van 
het fregat la Fidele, Hij be
vond zich den 10 Junij 1793 
te Pondichèry, toen hij van 
den gouverneur-generaal den 
last ontving, om het bevel 
op zich te nemen over de 
ontscheepte kanonniers . en 
matrozen, bestemd * om ge
durende het beleg, waarme
de deze stad bedreigd werd , 
gebruikt te worden. Den 12 
Junij werd die plaats wer
kelijk ingesloten, engafsich 
eerst den 23 Augustus over» 

V-



328 S A R , 

Drie dagen te voren , name
lijk den 20 Augustus , had 
de gouverneur-generaal, over 
het gedrag van SARTIGES vol
daan , hem het brevet van 
kapitein verleend-. Sedert 
dat tijdstip krijgsgevangen , 
werd hij achtereenvolgend in 
verschillende forten bewaard, 
en naar Ik'de-France ge
voerd, alwaar hij tot in 1803 
verbleef. Hij kwam in Frank
rijk terug, verliet, den 17 
October 1805, de dienst der 
marine. DeD 25 Maart 1807 , 
tot onderprefekt van Ga?i' 
nat benoemd , ontving hij de* 
orde der Réunie, den 8 Au
gustus 1812. Den 16 Junij 
1814 benoemde de koning 
hem tot de .prefecture der 
Opper'Loire , den 23 Juhj 
daaropvolgende, ontving hij 
het kruis van den heiligen 
liODEWjjK, en het brevet 
van honorair-scheeps-kapi-
lein. Het berigt der landing 
van BONAPARTE , in de maand 
Maart 1815, verraste den 
burggraaf DE SARTIGES , te 
midden der toebereidselen, 
welke hij maakte, om te Puy 
den hertog van Jngouleme 
te onlvangeri, die juist de 
zuidelijke departementen be
zocht. In déze zoo ernsti
ge omstandigheden, verzuim-
de^de prefekt geenén oogen-
i , k ,?/ö .^wS*en zijner ver-
kleefdheid aan de BOURBONS 
te geven, en xijn departe
ment voor de overweldiging 

te beveiligen. Hel gelukte 
hem 2500 wel georganiseer» 
de en wel gewapende vrij
willigers te vereenigen, die 
aan de grenzen van het de
partement, bij den weg van 
Lyon, hunne legerplaats ne-
dersloegen , en doof bleven 
voor de beloften en bedrei» 
gingen der agenten van NA
POLEON , tot dat men hel ver
trek van LODEWIJK KYUl 
uit zijne hoofdstad vernomen 
had. Alstoen begaf de burg
graaf DE SARTIGES zich naar 
Ciermont, alwaar hij on
der bewaking gesteld werd} 
hetwelk hem echter nietbe-
lette, met zijne ondergeschikte 
ambtenaren, betrekki«gen te 

onderhouden , in he,t belang 
van het wettige gezag. Bij 
de tweede terugkomst des 
konings, vatte hij, den 14 
Julij 1815, zijne vorige be
trekkingen weder op, .e» 
ontving bij deze gelegenheid 
vanden kant der inwoners, on
dubbelzinnige bewijzenJiuo-
ner gehechtheid, aan hem» 
en van hunne blijdschap over 
de herstelling van het »«-
tige gezag. Eenige maan, 
den later had het dp*. de r 

Opper-loire het aan de voor-
zigtigheid en de onversC/ , " 
kenheid. van zijnen •.,,e<*sl 

overheids persoon te:d«oten, 
niet tot de opbrengstyeen^ 
bpitengemeen groótejóm ge
noodzaakt te worden/ d i e " 
bevelhebber der OM™^ 

i 
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«sche' troepen, aldaar gcsta-
tionneerd , vorderde. In 1816 
en 1817 , stond de rondbor
stigheid van zijn karakter hem 
niet toe, te ontveinzen, dat 
hij niet geheel het gevoelen 
van het toenmalige ministe
rie deelde, en nadat het 
stelsel van den heer DECA-
ZES had gezegevierd, werd 
de burggraaf de SARTIGES , 
den 2 Julij 1817 teruggeroe
pen. Tot het privaat-leven 
teruggekeerd, sleet DE SAR-
ÏIQES zijne rust in vrede, 
toeneene ernstige ziekte hem 
noodzaakte, zijn kasteel la 
Prugne, bij Clermont, te 
verlaten., om zich naar de 
baden van Balaruc te bege-
ven. Hij kon die reis. niet 
verder dan tot Lyon voort
zetten , alwaar hi j , den 9 
Julij 1827, in de armen zij
ner familie overleed. Hij 
stierf zoo als hij geleefd had , 
met den moed van een regt-
schapen ridder, en met de 
gevoelens van eenen waren 
Christen. 

* SARTINB (ANTONIDS RAT-
TPNDÜS JoANNES GüALBERT 
GiBRiët DE), overheids-per-
soön en minister onder LODE-
W U E \ X V I , te Barcelona in 
1729\ uit eene Fransche fa
milie geboren. Hij werd raads
heer bij a» regtbank het Chd-
Uht van "Parijs , luitenant-
criminsel enrekwest'meester 

en in 1759 geroepen, om, 
BERXIN als luilenant-generaal 
van policie te vervangen* SAR-
•XINE maakte zich bemind door 
zijne voorzigtigheid, zijne 
menschlievendheid en zijn 
streven ten algemeene nutte ; 
en meer dan eens redde hij , 
door het schrander gebruik 
der middelen die te zijner 
beschikking stonden , de eer 
van familiën. Men heeft aan 
hem de inrigting té danken 
der verlichting door rever-
bhres (1768) in plaats van 
de ondoelmatige lantaarnen. 
Hij liet de korenhal bouwen , 
en zijn naam is gegeven aan 
eene der straten, welke dit 
gedenkteeken omgeven. Hij 
stichtte in het belang der 
werklieden , eene kostelooze 
teekenschool. Het was met 
regtschapen bedoelingen, dat 
hij het toeliet, dat er open
bare speelhuizen werden op-
gerigt, welke de policie ge-
makkelij leer.kon bewakefl dan 
de geheime huizen , en alzoo 
meende hij veiliger de misda
den .te kunnen voorkomen , 
welke de hartstogt dès spels 
doet begaan. Eindelijk de ge
zondmaking en verfrissching 
der hoofdstad waren het 
voorwerp der bestendige zorg 
van dezen overheidspersoön. 
]Sa eene vijftienjarige dienst 
werd hij tot staatsraad be
noemd , en in het volgende 
jaar (1774), werd hem dö 

5 
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de portefeuille van marine toe
vertrouwd, liet was LENOIR , 
die hem in zijnen post op
volgde. SARTINK bezat regt-
schapenheid en orde ; niaar 
miste welligt de tot de ver
vulling van zijnen nieuwen 
post geschikte hoedanighe
den ; eene ongenade des hofs 
beroofde hem van denzelven , 
en in Ï78Ó volgde de mar
kies DB CASTRIES hem op. 
Hij leefde in de afzondering 
toen de omwentelinguitbarst-
t e ; begaf zich alstoen naar 
Spanje, en overleed in 1801 
te Tarragona. Behalve da 
redevoeringen,. die hij als 
overheidspersoon „ uitsprak , 
heeft hij zijnen naam nage
laten aan het Reglement van 
1780, over de inrigting' der 
schepen ter bevordering der 
gezondheid. «*. Zijn zoon was 
vóór de omwenteling rekwest-
meester ; doch sneefde op 
het schavot, in 1794, in 
den ouderdom van 34jaren, 

SARÏO (YANNDCCHI , bijge* 
naamd ANDREAS BEI.), een 
beroemde schilder , te fflo* 
rence in l è g i geboren, was 
de zoon, ®<w* eenen kïeerma* 
ker. IJIEANCISCDS I , onder 
wée» regering hij in Frank* 
rplt kwam, wilde dezen kun
stenaar, dien hij dikwerf in 
zijne werkplaats bezocht. 
»•" zich verbinden aan 
«Me ,,m„ r i e n h ' "1Mr 

terug. 

|f deed hem beloven van met 
zijn gezin ; terug te komen, 
gaf bem geld-om schilderij
en te koopen ; maar nadat 
ANDREAS hetzelve verkwist 
had, durfde hij niet weder 
te'voarsohijn, komen, Men 

.prijst zijn koloriet, zijne be
vallige hoofdhoudingen, da 
naauwkeurigheid zijner tee-* 
kening, het zachte zijner dra-
periën. Hij overleed in 1530* 
Een der voornaamste talent 
ten van ANDREAS DEL SARTO, 
was de schilderijen van groote 
meesters zoo getrouwelijk te 
copieren, dat iedereen er 
zich mede bedroog. De ko
pij van het portret van LEO 
X dpor RAFHAEÏ, , werd door 
JÜIIÜS ROMANOS voor het 
origineele gehouden , of
schoon deze schilder zelf er 
de draperiën had a'apgebragt. 

SAS (CoRNELios),tejr«rK-
hout, in de Belgische proj 
vincie ontwerpen, in 1593 
geboren, was achtereenvol
gend hoogleeraar in de wijs* 
begeerte te 'Leuven, kano-
nik van Meckelen, &*?% 
leeraar in de godgeleerdheid 
aan het seminarie d i e r s t ' 
en eindelijk offieiaal-kano» 
nik en vikaris-gerieraal "«" 
Iperen. H(j overleed de« £ 
November 1656, n« ?'ch 

evenzeer door zijne Sfö-ds-
vrucht, .als- door zijf eI> 

varenheid in kerkelijk/zake" 
onderscheiden te Aebben. 
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Er bestaat van hem: 1.° 
eene zeer leerzame verwan-» 
deling getiteld: OEcumenU 
cum de singularitate cleri* 
corum , illofumque cum fe-
minis extrdneis vetio can* 
tubernio, judicium, Brus-
sel, 1653, in 4^> Hij be
weert dat de geestelijken in 
hunne huizen, geene vrou* 
wen, al waren zij ook oud, 
om hen te dienen, kunnen 
of moeten nemen. — 2.° 
Mpitome praxeos virtutem 
theologicarum e/c. Home, 
1632, in 12.«"> 

SASBOUTH (ADAM) of SAS-» 
BOIDUS, een minderbroedert 
te Delft, den 21 December 
1516 geboren, was dé zoon 
van den vermaarden Delft* 
schen burgemeester JAN SAS» 
BOÜTH , en zeer ervaren in 
de godgeleerdheid , en in de 
Grjeksche en Hebreeuwsohe 
talen, en onderwees, dezelve 
in zijne orde. Zijne -werken 
zijn te Keulen gedrukt, in 
1568 ia fol. en in 1575. 
Het voornaamste is een Gom-
mentarium op ISAÏAS en de 
Brieven van PJUZVS.IYSX» 
der heeft men van hem: 1.° 
•ffomiliarum opus egregium. 
*—* 2.° Oratio qupdlibetica 
de vera CïïRmi Ecclesia* 
<-— 3.o Gonoiones III, in 
*Hud Zevitici: Eritis mihi 
sancu, — 4.o Oratio fu-
nebris in obilum TJLMJ#-> 

•W GtilDORPIl], MlCHABi, 

VOSMERDS, zijn neef, heeft 
het leven van dezen geleer
den en vromen religieus, die 

•te Leuven in 1553, aan. 
eene bloedspuwing, inden 
bloei zijns levens, overleed, 
geschreven, en een Ferde-
digschrift tegen diegene in 
het Jicht gegeven, die ver
zekerd hebben , dat de Gom-
meniariën, door SASBOUTH 
ten druk bevorderd, de les
sen zijn door JOANNES HAS~ 
SELIOS, zijnen hoogleeraar 
gedicteerd. 

f SASSE TAN TssEtï (LÉOV 
POMÜS FRANCISCÜS JOAN-
NES JACOBUS JOSEPHOS VAN), 
lid van de tweede kamer 
der Staten-Géneraal en der 
ridderschap van Noor&'Bra* 
band, stamde af van het 
oud adellijke geslacht VA» 
SASS, JZAS of SASSE , gespro
ten uit den geslachte de 
baander-heeren van AEH-
STEI. ge lp blijkt uit de ge« 
tuigeoia der chronijk- en 
geschiedschrijvers W I U E M 

YAN GüüDHOEVEN, C A R P E N -
TIER, ClOMMEtTN , SlMON VAN 
JJEEOTON en PONTANUS, als-r 
mede uit het wapen, nog 
ten hnidigen dage door de • 
familie VAN SASSE gevoerd, 
met dit onderscheid echter, 
dat het huis van AEMSTEL 
als oudste zoon, had dub
bele banden over de ande
ren in kruis gelegd, en dat 
VAN SASSE slechts heeft een' 
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enkelen band en sautoir; 
het kruis en de ster, welke 
boven dit wapen prijken, 
dagleek,enen van de . tijden 
der kruistogten aan welke 
in het begin der 12.e eeuw 
twee ridders SAS. deel na
men^ en waarvan er een 
CAKEI. SAS, onder het ge
tal der veroveraars van Da-
tniale in Egypte, behoor
de. — LEÖFOXDOS VAN SASSE 
VAM YSSELX was de zoon van 
jonker GERBRAND IGNATIÜS 
TAN SASSE VAN YSSÏXT en 
jonkvrouwe MARIA CORNE-» 
HA MAGDALENA DE RAET 
VAN DE WEVER, en werd gei 
boren te Boxmeer, Pro-
rincie Noord-Braband, den 
2.den September 1778. JReeds 
in lijn tweede jaar ontrukte 
de dood hem de vaderlijke 
zorgen en bleef hij aan die 
zijner moeder, toevertrouwd. 
Deze voortreffelijke vrouw, 
strooide in het jeugdige hart 
haars zoons de zaden . van 
deugden welke spoedig ont
kiemden en heerlijke vruch
ten voor tbragten : zij was 
het, die den grondslag legde 
tot de eervolle loopbaan, 

/welke hij gedurende ruim 
65 jaren betrad, en mo'gt 
zich tot haren dood, welke 
op den_l Maart 1813 voor-
v i e l » i n den roem haars 
zoon? verheugen, Geen won-
der dat aan zulk eene moe
der door zulk een' zoon de 
tederste liefde werd toege-

dragen, én dat hij, tot zijd 
laatste levensuur, hare na
gedachtenis zegende en eerde. 
Hij begon zijnestudiënaanhet 
gymnasium te Boxmeer, en 
bragt dezelve ten einde aan 
de Hooge-School Ie Zegden: 
keerde • vervolgens tot het 
ouderlijke huis terug, en 
verbleef er tot in 1806, 
toen hij zich ia den echt 
begaf met jonkvroüvre i to -
RICA JOANNA ANTOHIA, ba
ronnesse HACFORT TOT OOS-
TERHOLT, eene vrouw hem 
geheel waardig, welke hem 
vader maakte van een tal
rijk kroost, én op den 31 
October 1834 aan hetzelve 
door den onverbiddeJijken 
dood ontrukt werd. Va» 
1807 dagteekent het begin 
van 's mans politieke loop; 
baan ; in dat jaar werd hg 
door koning LODEWUK be
noemd tot officier der jagt: 
in 1808 tot ridder van de 
orde der Unie en in 1809 
tot lid van het wetgevend lig; 
chaam. Daar spreidde «0 
geestkracht en warme vader
landsliefde ten loonV*aD" 
moedig verhief hij zijoe stem 
tegen de teekening der voor-
dragt,-waarbij eene gfhee1^ 
streek zijns vaderlands in ne 

Fransche keizerrijk vrerdin-
gezwolgen : wees in een uit
voerig advies de fljogèljp 
heid aan om zich tegen W 
keizer te verdedigen» ofle.° < 
minste door een kraclitig 



S A S . 333 

betoon van moed, de eer 
des konings en het aanwe
zen van: den staat te redden, 
en. toen' zijne redeneringen, 
geenen ingang vonden , en 
al zijne medeleden aan den 
drang der omstandigheden 
toegevende, de hand leen-; 
den aan de verbrokkeling 
des rijks, stond hij pal, en 
deed zijn negatief votum in 
de notulen der. vergadering 
vermelden. — Koning Lo-
DEWIJK, nog voor eenen 
oogenblik in Holland terug 
gekeerd , gaf op. eene groote 
ontvangst, zijne hoogachting 
aan VAN SASSE over dit zijn 
gehouden gedrag te kennen, 
en hechte in vleijendste be
woordingen zijne goedkeu
ring aan hetzelve: — lui
de, vraagde hem de vorst: 
Quel est Pavis que vous 
aveu étnis a la chambre? 
•— Het krachtig antwoord 
luidde: Sire, Vavis qui 
tn'èlait diclê^ par la con~ 
science. — Brave homme, 
sprak de. diepgetroffen Lo-
DEWrjK, si tout Ie monde 
eut tenu votre langage , je 
n\eus pas èiê place dans 
l'embarras dans lequel 'je 
me suis trouvé a Paris, In 

1810 werd den verdienste
lijken man, benevens aaq de 
heeren BORREX en VERHEI-
JEN het burgerregt ,der stad 
•Amsterdam geschonken. In 
1811 vraagde men hem offi
cieel af, waarom hij het 

kruis der orde'van-de •Beu-' 
«ie niet vraagde, in uitwis
seling van dat der Unie, 
welke koninklijke 'orde ver
nietigd was geworden. — 
Fier antwoordde bij : » dat 
hjj het kruis hem door 's ko
nings eigen hand geschon
ken , als een kostbaar aanden
ken wilde bewaren, en zijne 
verdiensten, als bestaande 
eeniglijk in, blijken van ge~ 
hechtheid aan zijn vader* 
land, voor Frankrijk ze
kerlijk n,iet geldig zouden 
zijn." Men liet hem het kruis 
èn zond hem bovendien dat 
der Bennie toe. Na het af
staan der Provincie Noord* 
B'raband, verliet VAN SASSE 
VAN YSSELT, zijne woon
plaats Boxmeer, om zich 
naar Gelderland Ie begeven ,* 
en verbleef aldaar to't na het 
vertrek van koning LODE-
WIJK en der inlijving van 
Holland in het , Fransche 
keizerrijk. — Toen keerde 
hij naar zijne geboorteplaats 
terug en had daar de eer 
te staan onder toezigt der 
hooge Fransche politie , die 
bewaken moest, al wie nog 
oud Nederlandsch gevoel in 
den boezem voedde. In 1813 
hervatte hij zijne parlemen
taire loopbaan, en bleef met 
korte tusschenpoozingen de
zelve betreden tot in 1830, 
toen de vlammen des op« 
standa te Brussel uitbraken , 
en de zuidelijke Provinciën 
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van het vereenigde koning
rijk der Nederlanden, zich 
aan het gezag vatt het huis 
vari Oranje onttrokken. Op 
koog verzoek, niet ter sluiks, 
en als landverrader, gelijk 
zijne vijanden zulks hebbén 
Willen doen voorkomen, maar 
openlijk, en na van dien 
stap,, aan den gouverneur 
zijner Provincie kennis ge
geven te hebben, begaf hij 
zich naar Antwerpen, tot 
den prins van Oranje, in 
den hagchélijken oogenblik 
derwaarts gezonden , om zoo • 
mogelijk, de verbrokkeling 
van een schoon rijk te ver
hoeden. Van daar reisde hij 
naar V Gravenhage: tee-
- kende er de lijst van afge
vaardigden om blijk van te
genwoordigheid te geven , 
doch onttrok zich aan de 
stemming, wijl, volgens zijne 
meening, geest en letter der 
toen nog bestaande grondwet, 
verboden, met minder dan 
56 leden, deel aan de dé-
liberatiën te nemen ; in af
wachting eener spoedige her
ziening van het Staatsver-
dras, bleef hij eenigèn tijd 
•werkeloos, en toen de oogen
blik zijner herkiezing of ver
vanging hem tot eenen be-
shssenden stap noopten, ver
zocht hij in e e n e n , üm 

veerden brief aan de'staten 
z«jner p 'o»wciö,gerigt,om 
met meer, onder het getal , 
«er kandidaten tot het lid

maatschap der tweede ka-
mer gerekend te worden, 
Consequent in zijne zienswij» 
ze , dat eene grondwets'lier» 
ziening, na den afstand van 
België eene dringende nood
zakelijkheid Was geicordèn, 
bleef hij verwijderd van het 
staatstooneel tot in 1840, 
toen de regering tot dien 
gewigtigén stap besloot, en 
de staten van Noord-Bra* 
band hem andermaal naar 
's lands vergaderzaal zon* 
den. Bondborstig en jfi 
kernachtige taal, gaf hij zijne 
meening, wegens het onvol
ledige dezer herziening te 
kennen, en bragt een ne« 
gatief votum uit. In 1842, 
werd de toen reeds 64 ja
rige grijsaard, op nieuw tot 
lid der vertegenwoordiging 
benoemd t met klem drong 
hij andermaal op eene w«* 
zenlijke herziening •»»" ie 

grondwet aan, bestreed met 
eene stervende stem de w* 
la/itingwet op de iftkoiMsteo 
en bezittingen , wijl hij de-
Zelve als noodlottig voor «*« 
en volk beschouwde, é»be" 
zweek onder deze inwo
ning zijner laatste krakten, 

gelaten en kalm te ''"fff! 
op den 21.«'M Maart tof* 
in den ouderdom van *u.im 

65 jaren, beweend door zijn, 
hem zoo hoogschattend ge» i 
zin, zijne talrijke vrienden j 
en zoo velen aan wien «J \ 
had welgedaan, want eten • 
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zoo. eerbiedwaardig als zijne 
staatkundige loopbaan , Was 
ook zijn privaat leven. Teé* 
derminnende zoon , getrou
we echtgenoot, brave zorg
vuldige huisvader, opregte 
Vriend, ijverige voorstander -
van al wat goed èn edel 
is, . was hij steeds het voor

werp der algemeènö hoog*, 
achting. Edelmoedig en koen, 
ontzag hij ; geen gevaar , 
Waar, het menschen levens 
gold, en smaakte hij een
maal in zijne jongelingsjaren, 
de zalige vreugd, om, na 
buitengewone krachtinspan
ning, en met gevaar vafi 
eigen leven, eenen met den 
dood Worstelenden drenke* 
ling uit den Mijn te redden, 
en aan de zijnen weder te 
geven. — Nooit bleef hij 
achterlijk in het vervullen 
zijner pligten als burger en 
als christen, en even zoo 
min verliet een ongelukkige, 
ongetroost zijne deur., Dank» 
baar herdenkt men nog in 
zijn gewest, aan hoe vele 
handen hij werk Verschafte 
in het bange jaar 1816 toen 
broodsgebrek zoo ' menig 
huisgezin deed jammeren: 
aan hoevelen hij , door ont
ginningen van woeste gron
den, arbeid gaf en hen vrij
waarde tegen de folteringen 
oer armoede en de uitspat-

,tlngen des lediggangs. De 
zegeningen der noodlijdenden, 
de ongekunstelde tranen, zoo 

ruimschoots, op zijn graf ge
plengd, strekken ten getuige 
van 's mans uitstekende hoe
danigheden , van de hoog* 
achting 'welke men hfetn toe
droeg en tot dankbare hulde 
aan zijne nagedachtenis. 

•j- SASSEN (JAN HENDMË) , 
den 27 Mei 1785 te 's Her-
togenbösck in den dehigèn 
burgerstand geboren. *—• Nog 
zeer jong zijnde gaf hij reeds 
de meest doorslaande bewij
zen van doorzigt en schran
derheid, weshalve hij dooi* 
zijne ouders tot de weten
schappen werd opgeleid. Met 
roem Volbragt hij zijne voor
bereidende studiën in het 
Latijnsche cöllegie zijner ge
boorte-plaats ; •• daarna legde 
hij zich aan de Universiteit 
vatt Zeiden op de regtsge-
Ieerdheid toe, en werd, na 
het verdedigen zijner dis
sertatie enkibens guaedam ad 
diversi genèris quesiiones 
jufidicas observata, 'den 25 
October 1806 , publite at* 
que sohmniter, tot doctor 
in genoemde wetenschap be
vorderd* Hij "Werd vervol
gens den 21 November van 
hetzelfde jaar , als advokaat 
bij. het departementaal ge« 
regtshof van Braband aan
genomen , en bekwam den 
20 Julij 1808, Vóorloöpig 
het ambt van $>ensionnaris 
zijner geboortestad, welke 
betrekking den 1$ Novem-
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ber daaraanvolgende, in die 
van secretaris van het bur
gemeesterschap veranderd is, 
als wanneer M.r JAN HEN
DRIK SASSEN pnbepaaldelijfc, 
daartoe werd aangesteld* Den 
29 Maart 1809 werd hem door 
den landdrost van Braband 
gelast de geschillen te on
derzoeken, die er wegens 
de kerkgebouwen . en de 
daartoe behoorende fondsen, 
in de .kwartieren van Eind' 
hoven, "'s Hertogenbosch en 
Breda tusschen de cajtho-
lijken en de hervormden 
bestonden. Onder de rege
ring van den keizer NAPO
LÉON , welken hij bij den af- ; 
stand door koning LODEWUK 
gedaan van stadswege de ge
bruikelijke hulde had bewe
zen , bekleedde hij achtereen
volgend de ambten van grif
fier' bij het vredegeregt van 
Boxtel, en later bij dat van 
"'s Bosch , oefende daarna de 
praktijk uit als advokaat bij 
de regtbank van eersten aan
leg te 's Bosch, en werd 
sedert den 3 Mei 1813, 
snccessivelijk tot suppleant-
regter en griffier bij gezegde 
regtbaak aangesteld. — Den 
8 DeèSbef f813 werd SAS-
m,v\\ hoofde zijner staat-
knnd.ge dehbwijze, op Jast 
™n den prefect van het de-
P^ternent der Monden van 

MOKT, gearresteerd , als staats-
g?vangene opgejigt e n d 

de Franschen vervoerd. Reeds 
in den beginne van het jaar 
1814 wist hij door gediens
tige tusschenkomst van een 
hem onbekend persoon, uit 
de handen zijner bewakers 
te ontsnappen, en keerde 
bij den overgang der stad 
's Hertogenbosch, op den 
26 Januarij 1814, in zijne 
geboorteplaats terug, alwaar 
hij met algemeene vreugde 
en toejuiching ontvangen 
werd. — Nadat koning WIL
LEM I den troon der Ne
derlanden had aanvaard, 
benoemde hem die vorst 
den 7 December 1815. tot 
lid der provinciale staten van 
Nóord-brahand', terwijl l>ij 
kort daarna door de leden 
der vergadering dier stalen 
met eenstemmige keuze voor 
het collegie van het gede
puteerd bestuur benoemd 
werd; bij herhaalde verkie
zingen, telkens mét eene 
groote meerderheid van .stem
men herkozen, is hij t°' 
fijnen dood in dit collegie 
werkzaam geweest. I". 
jaar 1829 werd hij als can-
didaat voor de tweede ka*. 
mer der Staten-Generaal voor
gesteld, doch werd /oor 
deze eervolle onderscheiding 
door hem bedankt. Kort na 
de invoering der "leeuwen-
orde en wel op den 26 * e ' ' 
bruarij 1816, was SASSEK / 
tot ridder van den tfeder-
landschen Leeuw benoemd. 
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Den 23 Mei 1819 werd hij 
tevens door den koDing als 
advokaat van den Waterstaat 
en der publieke werken in 
het vierde district aangesteld, 
terwijl hij bevorens met de 
verdediging van de geregte-
Jijke belangen der adminis
tratie van 's lands gemeene 
middelen reeds was belast 
geweest, en gedurende eenen 
geruimen tijd , als advokaat 
met het vertrouwen van het 
Bestuur der Domeinen was 
vereerd geworden. M.r JAN, 
HENDUIK SASSEN was in onder
scheidene commissiën, hem 
van landswege opgedragen,. 
werkzaam, en was lid van 
onderscheidene geleerde- en 
menschlievende genootschap
pen , in welke verschillende 
hoedanigheden hij den meest 
mogelijken ijver en deuitste-
kendste bekwaamheid aan den 
dag legde. Als advokaat was 
hij gezocht,, hij.bezat veel 
natuurlijke welsprekendheid, 
eenvoudigheid van uitdruk
king, maar vooral eenen hel
deren blik, scherp doorzigt 
en gevatheid. Als mensch en 
burger werd hij om zijne 
minzaamheid en zucht om 
elk een te helpen en te ver-
pligten algemeen bemind en 
geprezen. Behalve een aantal 
schriftelijke advijzen en regts» 
geleerde verhandelingen door 
hem verspreid,. en eenige 
naamloozeboekjes, doorhem 

XXII. dmi. 

geschreven , . is het werkje 
getiteld; Proeve van een be* 
redeneerd overzigt van het 
burgerlijk wetboek van het 
koningrijk der Nederlanden, 
's Bosch, PALIER en ZOON t 
in het algemeen door de Ne-
derlandsche regtsgeleerde tijd
schriften allergunstigst, en 
onder anderen in de Bijdra~ 
gen tot regtsgeleerdheid en 
wetgeving, verzameld en 
uitgegeven door Mr. C. J. 
DEN TEX en Mr. J. VAN 
HALL (tweede deel 1827) 
door Jaatsgemelde op de na
volgende wijze beoordeeld: 
» De schrijver bedoelde, 
blijkens eene korte inlei
ding, welke de. plaats van 
een voorberigt vervangt, het 
zijne er toe bij te dragen tot 
regt verstand van het Nieuw 
Burgerlijk PP~etboek , zon
der,zich in hoogere beschou
wing van staatkunde of wet
geving in te laten , of aan 
eene voorafgemaakte Theorie 
de voorgestelde bepalingen 
te toetsen, en alzoo als ei
genlijk beoordeelaar der nieu
we wetgeving op te treden. 
Hij geeft daartoe telkens, 
bij de woorden zelve van elk 
artikel, nu eens meer be
knopte, dan weder vrij uit
voerige aanteekeningen, waar' 
in hij zonder noodeloozen 
omhaal van geleerdheid, uit 
de grondwet, en vroegere 
zoowel Fransche als vooraJ 

i 

!' 

m 

L 
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ook oüd-Nederlandsche Wets
bepalingen , uit uitspraken 
van Romeinsche regtsgeleer-
den en uit gewijsden van la-
teren lijd , den zin , de strek
king, bedoeling en gevolgen 
der afzonderlijke bepalingen 
aanwijsté; Hoe moeijelijk daar
bij ook de beide uitersten, 
om of alles bundeling te 
prijzen, of alles onbepaald 
te berispen te vermijden zijn 
mogen, bij SASSEN straalt 
eene gepaste vrijmoedigheid, 
"met veel bescheidenheid ge
paard , in alle aanmerkingen 
Soor. Men herkent overal 
den man van oordeel enden 
geoefenden regtsgelèerde, die 
uit eigene oogen ziet, en zich 

. niet met het aanhalen van 
het gevoelen van anderen 
vergenoegt." SASSEN is den 

,5 Mei 1830 te 's Bosch over* 
leden, diep betreurd «oor 
zijne vrienden en bloedver
wanten, 

SASSI. — Zie SAXI, — 

.SiTiims en PHENIX, bouw-
itinstenaars, bloeiden onder 
l̂ ïOI.EMEüS-PHILADBI.PnDS, en 
v'&rvanrdigden;een-steenen ka
naal ,- "Sm eerien obelisk naar 
JllêxaHdriê te vervoeren 
«fce op bevel va„ NECXENABO! 
tomng van Esvvte Z, 

'•^:fei 

| tenaars, die 360 jaren vóór 
[ J . C. bloeiden, maakten zich 

beroemd, door het praal
graf , dat zij op last derko» 
ningin van Carïê, ARTE-
MISIA voor haren echtgenoot 
MADSOLÜS oprigtten. Boren 
op het monument plaatste 
PITTEÜS eene piramide van 
14 trappen, die door den 
zonnewagen gekroond werd. 

SATÜRNIN of SATDRNINOS 
{Heilige), eerste bisschop 
van Toulouse, gewoonlijk 
ST.SERNIN genaamd; werd 
in het jaar 245, met den 
H. DIONISIÜS, naar Gallie 
gezonden om er hel Evan
gelie te verkondigen. In 
250 op den bisschoppelijken 
stoel van Toulouse geplaatst, 
maakte hij zich beroemd, 
door zijne deugden, zijne 
kunde en zijne mirakelen, 
en teelde door het zaad van 
het goddelijke woord en door 
dat van zijn bloed, hetwelk 
hij in 257'onder het zwaard 
der beulen stortte , zoo vele , 
kinderen voor de Kerk, als | 
hem mogelijk was. 

SATÜRNINÜS (PÜBUÜS-SEM-
PRONIÜS), Ronieinsch keizer» 
sproot uit eene onbekende 
familie 5 hij sloeg de loop* 
baan der wapens in , en werd 
door VAIERIANDS tot den • 
rang van veldheer verheven. 
Hij was een der dertig ti" ; 
rannen, die aan GAMÏAW«# | 
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zoon en opvolger van VALE-
MANOS», het bezit der kei-
zerlijke waardigheid betwist
ten efloor zijne talrijke over
winningen op barbaarsche 
volken beroemd geworden, 
werd . SATDRNINOS op het 
einde van het jaar 263, als 
keizer uitgeroepen. Daar hij 
echter zijne troepen met ge
strengheid behandelde, be
namen zij hem het leven in 
hel jaar 267. 

SAXÜRNINOS (SEXTOS «Fo
lios), Romeinsch keizer van 
Gallischen oorsprong, oefende 
zich eerst in de letteren en 
later in de wapens. AÜRE-
LIANOS beschouwde hem hls 
de bekwaamste zijner veld-
heeren. Hij bevredigde Gal-
lïè, bevrijdde Afrika van 
het juk derMooren, en her
stelde den. vrede in Egypte, 
Het volk van Mexandri'ê 
groette in 280 , het 4,e jaar 
der regering van PROBOS, SA
TDRNINOS als keizer. Hij wees 
in den beginne het keizerlijke 
purper van de hand; maar 
werd gedwongen hetzelve aan 
te nemen. PROBOS deed een 
troepen-corps tegen hem op
trekken , dat hem in bet 
kasteel van Jpamea beleger
de* en waarin hij, kort na 
zijne verheffing, overweldigd 
«Q Nood werd. 

SAÏCRNIOS LAZARONBÜS , 

.w-

een schrijver der 16.°eeuw, 
te JSueno , eefl stadje in het 
dal Camonica ,•' in het Mi-
lanesche,schreef', onderden 
titel van Mercurius, tien 
boeken taalkundige regels, 
te Bazel, in 1546, en te 
Zyon in 1556 gedrukt. Dit 
is een weigeschreven ,werk, 
vol goede aanmerkingen op 
de Latijnsche taal. LAOREN-
TIOS VALÏ,A, door PAOUJS 
JOVIOS met regt de herstel
le r der taal van het oude 
Rome genaamd, had in zes 
boeken geleverd de sierlvjk-
heden der Latynsehe taal. 
Dit, wat de inhoud betreft, 
uitmuntende werk, sloot de 
wetten van het gezond La
tijn in te naauwe grenzen. 
SATORNIOS legde er zich voor
namelijk op toe, om diege
ne , welke gebruik van deze 
taal zouden maken, in het 
bezit te stellen eener vrijheid , 
welke het voorbeeld Van de 
beroemdste schrijvers deroud» 
heid hun verzekerde, en die 
V A U A , te angstvallig aan de 
denkbeelden van PRISCIANDS , 
een' taalkundige der zesde 
eeuw, hen trachtte teontroo* 
ven. In zijne methode laiine 
heeft IiANCEtOT veel gebruik 
van dezen MERCURIUS gemaak t. 

SADBERI (JOANNES), een 
geleerde ^ criticus, en een 
goede oudheidkundige vjg> 
de 17.e eeuw, is de s.c&# 

2 , . & 
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Ter eener zeer gezochte la-
tijnsche Verhandeling over 
de offers der ouden, en 
eener andere Over de He-
breeutosche priesters en of' 
feretarsi In beide deze Ver
handelingen stralen geleerd
heid en een geest van na-
sporing door. THOMAS CKB-
HlBS leverde er eene goede, 
Terbeterde, vermeerderde en 
opgehelderde uitgave van , 
onder dezen titel: De set" 
crificiis veterum , et de sa' 
cerdotibus Hebreeorum, com-
mentarium, Zeijden, 1699, 
in 8.vo 

SACL, eerste koning van 
Israël, zoon van Cis, een' 
rijk en vermogend man, van 
Gabaa, uit den stam van 
BENJAMIN, werd door den 
profeet SAMÜEL, in het jaar 
1095 vóór J . C. op last, 
welken die profeet van God 
ontvangen had, tot koning 
van Israël gezalfd. Zijne 
gestalte en zijn voorkomen 
maakten hen» eerbiedwaardig 
hg het volk, en namen de 
menigte -te zijne ganste in. 
Nadat -Jules door de Am« 
moöiMtt belegerd werd, ver-

-*»«H« het volk zich in me-
f*8.le». 0H1 de inwoners biï 
e springen. Met dit talrijk 

% * ^el SAÜI op de Am-

a e pan, en bevmi^e <je 

»BL I e " 0 , 8 e n S hieId S*" ^ e i e e n e vergadering t e 

Galgata, alwaar hij de ver* 
heffing van SAÜL deed beves» 
tigen, die twee jaren latei 
tegen de Philisteërs opirok. 
Deze vijanden van Gods-volk, 
verbitterd door eenige voor* 
deelen, welke JOITATHAS, 
zoon van SAÜI , op hen be
haald had , kwamen zich te 
Machmas, met 30,000 wa-
gens, 6,000 paarden, en 
eene onnoemelijke menigte 
voetvolk, legeren. Deköning 
van Israël trok tegen hen 
op , en overwon hen. Slijt 
zegevierde. op verschillende 
andere volken, maar hij ver-
loor de vrucht zijner zege
pralen door zijne ongenood 
zaamheid, In eenen oorlog 
tegen de Philisteërs, droeg 
hij, zonder SAMBët af tewach-

ten, eene ofierande op, «• 
hij spaarde, tegen het W' 
drukkelijke bevel des W' 
ren, het beste' wat er on e' 
de kudde der AnialeciW 
was, met AGAG hunnen* 
nïng, Zijnschepler ging " 
de handen van DAV">

 0,eV 
die door SAMBël. gezalfd wer°» 
en die daarna met M " * 
de dochter van SA**» . 
den echt trad. DU h » « ^ 
belette den schoonvader jw 
zijnen schoonzoon ^e te..••>., 
gen , noch om alle mogf15 

middelen in het w « * J 
stellen om hem te d°enon£ 
komen. SAUÜ raadpleeg^0 

tooveresse, on» te -veten 
welke de uitslag r*n 
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gevecht 2oude zijn, hetwelk 
hij op het punt stond aan 
de Philisteërs te leveren,en 
SiMDër. verscheen hem, om 
hem zijne nederlaag aante-
kondigen (ZieSAMOët). Kort 
daarna werd zijn leger in de 
pan gehakt; daar hij alstoen 
den dood als overmijdelijk 
aanzag, bad hij zijnen wa
pendrager hem van het le
ven te berooven ; maar toen 
deze officier weigerde eene 
zoo wreede daad te plegen, 
greep SAÜL zelf zijnen de
gen , stortte zich in denzel-
ven, en kwam alzpo, in het 
jaar 1055 vóór J , C. op 
eene ellendige wijze om het 
leven. Nadat de Philisteërs 
het ligchaam van dezen vorst 
gevonden hadden, hieuwen 
zij hetzelve het hoofd af, 
dat zij in den tempel van 
DAGON vasthechtten, en hin
gen zijne wapens in den tem
pel van ASTAROTH op. Zijne 
geschiedenis, die in het eer
ste Boek der Koningen wordt 
verhaald , is het onderwerp 
van een aantal tooneelkun-
dige zamenstellihgen geweest, 
onder welke men het treur
spel van SonMET bijzonder 
onderscheidt. 

• * SAUH (de gelukzalige 
ALEXANDER) , algemeen over
ste der congregatie van den 
hei%eTi p A ü t u s % gewooniijk 
de soeieteit der Bamabitcn 

• W 

genaamd,, werd den 15 Fe* 
bruarij 1535, te Milcmè uit 
eene van Genua oorspronke
lijke patricische familie gebo
ren. De teedere godsvrucht, 
welke men reeds in zijne 
prilste jeugd in hem ontwaar
de, benadeelde niet het minst 
zijne zucht voor de beoefe
ning der wetenschappen. Na 
de priesterwijding te hebben 
ontvangen, benoemde men 
hem tot president der god* 
geleerde studiën van de orde 
der congregatie van den H» 
PAÜLDS. Hij had den ouder» 
dom van 33 jaren nog niet 
bereikt, toen hij tot alge-
meen overste zijner orde werd 
verkozen. SAÜU was in 1565 
bij de kerkvergadering van 
Milane tegenwoordig ge
weest , en hij verdiende dat 
de heilige CAROMJS BORRO* 
MEUS , hem tot zijnen Biecht
vader verkoos. In 1570 tot 
bisschop van AUria in Cor-
sika benoemd, bevond hij 
zich te midden eener onwe
tende en wilde bevolking} 
hij predikte er het evangelie 
met eenen ijver en eene chris
telijke liefde, die' hem den 
titel van Apostel van Corsika 
verwierven. In 1591 werd 
hij naar het bisdom Pavia 
verplaatst, hij overleed in 
het volgende jaar te Cas-
%oli, brandende van ijver 
voor het heil der zielen; het 
was vooral de bekeering de» 
3 
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zondaren,welke hij zich ten 
dioe] stelde. Hij stelde aller
lei middelen in het werk, 
omhen tot God terug te bren
gen. Hij ging hen opsporen , 
vermaande hen, bad hén. 
Zijne welsprekendheid was 
zoo overtaigend, de liefde 
hezielde zoo zeer zijne woor-
deh, dat dezelve zelden zon* 
der vrucht waren.; Hij had 
vereenigingen of congregatié"n 
ingesteld, waarbij een groot 
aantal geloovigen tegenwoor
dig - waren ; hij onderwees 
hen , spoorde hen aan tot 
het menigvuldig gebruik van 
de Sacramenten, en bereid
de hen daartoe voor. Deze 
oefeningen schenen aan ver
scheiden pïelaten zoo nuttig, 
dat zij dezelve ook in hunne 
diocesen invoerden. JBEEJEDIC-
TDS XIV plaatste SAÜM in 
1 74 1 in . den: rang •.derrie* 
lukzaligen. Pater BRANDA Ï 
van .dezelfde congregatie, 
heeft zijn Zeven beschreven , 
Milane, 1748. UeMerder-
Ujhe Brieven van SADW , 
2Ö"e Synodale Statuten y zij
ne Mistieke -wêïkjes, ge
drukt of irt:ha-nds«Jhrift j.wor
den se*«nÉld- m deBibliotheek 
der -tWMmsalcis .schrijvers 

•* SACLNIER (KAREI), re
gulier-kanonik van den her
vormden regel der Premon-
stratenzer.-ortle, t e #anc 
in J690 geboren. Hij begaf 

zich in' de congregatie den 
6 Februarij 1707 en legde 
zijne gelofte af in de abdij 
van S.te Marie de Pont-h' 
Mousson, den ,10 Maart 1709. 
Na .de wijsbegeerte en god
geleerdheid gedurende ver
scheiden jaren te hebben on
derwezen , en , verscheiden 
andere, posten te hebben be
kleed', werd hij door het ka
pittel zijner orde, tot prior 
van Estival benoemd, on
der den geleerden abt HÜGO , 
dié;'hem in 1735 tot zijnen 
coadjutor deed verkiezen. Een 
vroegtijdige dood rukte hem 
weg den 4 Januarij 1738, 
zoodat degene, dien hij moest 
opvolgen, hem overleefde. 
Hij had de letterkundige werk
zaamheden gedeeld, welke de 
abt HüGO in zijne abdij had 
ingevoerd. Men heeft van 
hem: 1.° eene zeer schoone 
uitgave der statuten zijner 
orde, onder dezen titel: Sta-
tula candidi et canoniejor-
dinis Prcemonstrdtensis re-
novata ah anno J630, * 
capituh generali plane re" 
soluia ; edit 2, varüs ge' 
neralium et provinciale™ 
capitulorum decretis illus-
trata, nolis et comenlariis 
adornata a R. P. CAROlO 
SAOZNIER , Stivagiipnor? 
et- tractatus siivag^nslS 

(fficiale ;,quibus acaesseruni 
regula sancti JüGüsTJfi 
nee non articuli refowaho" 
nis seu communilatis antiqu1 
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rigbris nuncupatce , '-— Sti-
vagii , \njk,i0 Aan het hoofd 
van dit werk bevinden zich 
de bevestigende bullen der 
premonstratenser-orde, en de 
regel van den ff. AÜGVS* 
TiNtrs, die zoo vele reli
gieuze asspciatiën van bei
derlei kunne bestuurt. Deze 
regel is slechts de 2 U.e Brief 
van dien kerkvader, waar
van het hoofd is weggelaten , 
en waarin men in het man
nelijke heeft gebragt, het
welk voor de religéuzen , aan 
welk dezelve gerigt is , in 
het vrouwelijke was. — 
2.° Scriptorium ordinis, Prm* 
monstratensis series chrono* 
togica, cum nolis criticis 
et dissertationibus, ab ex-
ordio ordinis ad annum J630 
JDeze levensbeschrijving bevat 
meer dan 3-70 schrijvers. Pa
ter SAÜLNÏEH stelde zich voor, 
dezelve tot op zijnen tijd voort* 
lezetten. Door den dood hier
in belet, heeft hij dit werk on* 
uitgegeven nagelaten, terwijl 
men verzekert dat hetzelve 
den druk dubbel waardig is, 
het handschrift jdeszelven, 
wordt in het seminarie van 
Nancy bewaard. . 

, * SAÜLÏ (JOANNES PAÜLÜS 
DÜ), of volgens PICOT , in 
ïijne Memoriën, SAÜDT, een 
Benedictijner der congrega
tie van den H. MAÜROS, in 
1650, uit eene adellijke fa-

W 

mille/, te Si. Sever-Cap>de-
Gascogne geboren , werd bij 
de Benedictijnen opgevoed , 
en legde den 21. November • 
1667 , ; zijne geloften af. Tot 
hoogleeraar in de godgeleerd
heid benoemd, kweet hij zich 
van die taak, met den groot-' 
sten-Jver .en den besten uit
slag. Hij was te Saint* Jn-
drè d'Avignon, toen hij op 
het •'. denkbeeld kwam, zijn 
geestelijk testament te maken. 
Hij gaf zich in hetzelve ge
heel, aan God over, en wijd
de Hem zijne begeerten , zij
ne gedachten en zijne han-. 
delingen toe. Hij ontwierp 
M esne acte van, welke hij 
met zijn bijped opdefteekende,, 
en -.legde, dezelve, pp den 
feestdag van de Openbaring 
des Heeren, op welken in 
«de congregatie, de plegtig-
.heid va» de vernieuwing der 
geloften plaats heeft, op het 
altaar neder. Dü SAÜLÏ werd' 
tot Directeur van het novi
ciaat benoemd, na deze be
diening gedurende 9 jarente 
hebben waargenomen, werd 
hij prior in onderscheidene 
gestichten; alom onderhield 
of verlevendigde hij den smaak 
voor de goede studiën en de 
liefde voor de kloostertucht: 
het klooster van laDaurade 
had hem eene rijke biblio
theek te danken. Tot visi
tator zijner provincie veri 
kozen, spaarde hij noch moei-, 
4 '. ' . v . • ., ..• 'V' 
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te , noch - vermoeijenissen , 
om zijne gewigtige bediening 
te vervullen. Hij overleed 
uitgeput, van vasten en ar
beid in Het klooster van St, 
A'ndré de VMeneuve-les-
Avignon':, den 16 Januarij 
1724. Hij heeft nagelaten : 
l.o Entretiens étc. (Onder-
houdingenmei JESÜS CBRIS' 
<ÏÜS in het heilig Sacrament 
des Altaars), Touloüse, J7 OJ 
en ./70#> 5 dl. in 12.n">j 
er zijn zes uitgaven van ge
weest. Pater D'AUTHÜN, 
een Jèsuit, heeft dit stukje 
gehekeld j ën èenige stellin
gen dèszelven verworpen. —. 
2.« Abrêgéetc, (Korte on
derhoudingen niet J, C, in 
het heilig sacrament des Al- \ 
taai-s), Touloüse , J706, 
in 12."10; dit is de beknop
te inhoud van het voorgaan» 
de. .*- 'ó.o Avis etc. (Raad
gevingen en overwegingen 
over. t/e pliglen van den re
ligieuzen staat ter opwek
king van diegene, welke 
demelven omhelsd hebben.) 
Touloüse, 1708, 2de uitga
ve , door den schrijver her
zien en verbeterd, Avignon, 
1711, adlèin 8.V0; er zijn 
nog twee andere \»itgaven 
van geweest.— 40. £e j{e< 
ligieux atc, (De stervende 
religieus of voorbereiding 
tot den dood voor degenen, 
die den religieuzen staat 
hebben omhelsd), Avignon, 
1718, 2 d|. in 8vo ; _ . 5.» 

Hetzelfde werk verkort, Toif 
louse, 1725, in 12.W0. 

SADIX DE TAVANÉS. —• Zie 
TAVANES. 

SAÜMAISE (CUÜDIUS DE), 
een geleerde letterkundige, 
den 15 April 1588, te Se-
mur - ën- Auxois, uit eene 
in den tabbaard beroemde 
familie geboren. Zijne ge
boorteplaats werd in hetzelf
de jaar zijner geboorte, door 
eenen brand bijna geheel in de 
asch gelegd. » Deze brand, 
zegt een zijner koele lofre
denaars , was een voórteeken 
zijner uitgebreide kundighe
den, even gelijk de brand 
van den tempel van Jttfeze, 
zulks van den moed van AiEX-
ANDER was geweest." De va
der van SAÜMAISE was zijn 
eerste meesier voor de Griek-
sche en ! Eatijnsehe talen. 
ANTONIUS CLÉMENT , 2ijn °ntl* 
sté levensbeschrijver, zegt 
dat, in den ouderdom van 
tien jaren de jonge kweeke-
ÜDg PINDARUS verklaarde, en 
in beide talen verzen maak
t e , eene soort van oefening 
welke hem tot uitspanning 
van ernstiger werkzaamheden 
verstrekte. Na zijnen leer
gang in de wijsbegeerte te 
Parijs te hebben volbragt, 
begaf hij zich in 1606 naar 
Eeidelberg, alwaar hij de 
regtsgeleerdheid onder den 
kundigen GODEFROI beoefen-
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de. In zijn vaderland terug» 
gekeerd , wilde zijn vader, 
burgerlijk lifitenant in het 
baljuwschap van Sémur, 
hem zijnen post overdragen; 
maar de belijdenis van het 
calvinismus, welk de zoon 
was toegedaan, Belette hem 
de aanstellirigs-brieven tebe« 
komen. Hij was door zijne 
moeder in die godsdienst op
gevoed , en had" zich gedu
rende zijn verblijf te Hei' 
delberg in dezelve bevestigd. 
SAUMAISE begaf zich naar 
Leyden, alwaar hij in 1632 
honorair hoogleeraar werd. 
Op eene reis, welke'hij in 
4635 naar Parijs deed, 
Verleende hem de koning een 
brevet van staatsraad, en 
verhief hem tot ridder van 
den H. MICHAEL ; en later 
in Bourgondïê zijnde, werd 
hij door den vorst met eene 
jaarwedde van 6000 livres 
begiftigd. SAÏMAISE ondèrö 
scheidde zich ini 1646 , door 
zijn ferdedigschrift van 
IC ARE 11, honing van En-
geland» Hij verdedigde eene 
uitmuntende zaak ; maar ver
zwakte dezelve .door den 
belagchelijk . hoogdravenden 
toon, dien hij in dit werk 
voerde. Zie hier hoe hij be
gint : » Engelanders! die el
kander de hoofden der konin-
fjèn als kaatsballen toewerpt, 

' di« met de kroohen kegelt, 
e n ft van de schepters als 

w 

van speelpoppen bedient." 
In het volgende jaar deed 
hij eene reis naar Zweden, 
werwaarts hg sedert lang door 
de koningin CHRISTINA ge
roepen was. Na hét verblijf 
aldaar van een jaar, kwam 
hij in Bolland terug, en 
overleed bij de wateren van 
Spa, in 1653. Hij werd 
zonder plegtigheid én zonder 
grafschrift, te Maastricht, 
in de Si. Janskerk > die aan 
de calvinisten toebehoorde, 
begraven. SAUMAISS was de 
held der letterkundigen zij
ner eeuw ; maar zijn roem 
heeft zich niet gehandhaafd» 
Men beschouwt hem gewoon
lijk' als een eigenzinnige, 
bitse en laatdunkende criti
cus, . Zijne geleerdheid was 
zeer uitgebreid, maar had 
eene slechte rigling genomen. 
Ofschoon SADMAISE met vele 
opvliegend- en trotschheid 
heeft geschreven, was hij 
met zijne vrienden echter 
«acht en zedig. De sekte
geest belette hem niet, zeer 
gunstige getuigenissen van het 
Catholijke geloöfs-beginsel af 
Ve leggen , zoo als wij zulks 
zien uit de volgende aanha
ling uit eenen brief van 
RICHARD SlMÖN: »Gij / p u 
riteinen, bekommert u wei
nig, omtrent hetgene wat 
de kerkelijke dienst betreft. 
Staat mij inlusschen toe u 
te zeggen, dat uwe lieden 
5 ; ' / • 
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er zoo zeer op uit zijn, om j 
de christelijke godsdienst te 
zuiveren, dat zij er een ge
raamte van hebben gemaakt. 
En dit betuigde eertijds SAD
MAISE aan LA PEYRÈRB , den 
eersten der praeadamiten. Na
dat deze, zoo als ik het van 
hem zelve , heb vernomen, 
aan SADMAISE bad gemeld , 
dat in het werk, hetwelk 
hij (SADMAISE) betrekkelijk 
jde transsubstantiatie, tegen 
GF.OTIOS, had geschreven , 
hij vele dingen had gevon
den > die de oudheid der 
plegtigheden van de Catho-
lijke Kerk;, of lierer van al* 
Je kerken der wereld staaf
den , antwoordde hem SAD
MAISE: Nostri reseeuerunt re-
ligionem usquead vi iw«,"-
Zijne voornaamste : werken 
zijn: 1.° JV/Li, archiepisco-
pi Thessalonicensis, depri-
ma/u Papcs romani, Hbri II, 
Wiet aanteekeningen , die zij
ne sekte-o verdrevenheid ver
raden, ffanau, 1608 > in 
8 j o ; Heidelberg, 1608, en 
1612 , Leyden 1645 in 4,«o 
Beze NIMJS , was een even
zeer vóof de scheuring van 
pHOTHIliS ijverende Griek, 
als SiuMAiéE zich voor de 
kar van.CAtvtN in de bres 
stelde. Het boek van den 
«enen, en de aanmerkingen 
, a n , dfn anderen zijn bondig 
wederlegd door JoANNES DAR! 
« s , in zijne verhandelins: 
üe ordinibm ei dignitati-

bus ecclesiasticis , Parijs , 
1648 r in 4 > ; — 2.° Flori 
rerum romanorum Hbri IP, 
cum notis GRVTERi',,nuno 
primun accesserunt notceet 
castigationes CL. SALNASII, 
Parijs, 1609, in 8.v°j en 
1636 in 8.vo; _ 3.° Bis-
torice dugustce scriplores 
VI, Parijs, 1620, in folj 
Leyden , 1670 en 1671 in 
8.vo ; — 4,0 PUniance exer* 
citaüones in Qaii Julii So-
lint Pohjhistor, Item Gaii 
Julii Solini Polyhistor ex., 
veteribus libris emendaius, 
Parijs, 1629, 2.dl.» in fol.; 
en te Utrecht,1689,2dl.» 
in fol; «ri 5.'° De usuris ,' 
Letjden, 1636, in 8.7» • 
Dit werk, waarin hij den 
gematigden woeker wil regt-
vaardigen, werd met grond, 
aangerand door CLOPPEN-
iDRca , HEINSIDS en FABROÜ 

— 6.0 Dissertatio •&*.&.', 
nore irepezeiico, [ in '*ï 
libros divisa, leyden, 16 W, 
in 8.vo; welke, volgens het 
oordeel van GROTIDS, door 
PÉTAD geheel wederlegd werd. 
— 7.o Bisser tationum #>? 
clesiasticarum Hbri II, "£' 
rijs, 1641 , in 8.*°; — 8 ' 
Simplicii commenlarius W 
Jiïnchiridion Epicteti* e% 
libris veteribus emendaius. 
— 9.o De re militariti0' 
manorum liber, opus post' 
kumum, 1657 in 4.t0 > "" 

, lO.o Behellenistica, £eyfn 

t 1643, in 8.vo;_- 11.° V**" 
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scheiden andere werken, waar
van men de lijs^ -vindt.in de 
Btbliothbque des auteurs , 
de Bourgogne i door PA-

SAÜMAISE , (CLAÜDIUS D E ) , 

bloedverwant van den voor
gaande , te fiijon, in 1603 
geboren, begaf zich in 1:635, 
ónder het Oratorium, en 
werd -met;de zamenstelling 
der Geschiedenis zijner con
gregatie belast. Hij verza
melde verscheiden bouwstof
fen ; maair het werk is pn-
volledig gebleven: pater SAU-
MAÏSE ; overleed leparysin 
1680 f. alvorenshetzelve vol
tooid tei-hebben.. -Men heeft 
van'hem eene Fransche ver
taling der': Herderlijke-be* 
stieringen van don JOANNES 
DBPALAFOX, 1671,in 12»°; 
en eenige Latijnsche en Fran-
jsche dichtstubjes. ...; • 

SADMERT (PETRUS LAMBERT 
TOS DE) , een oorspronkelijke 
IFranschman, werd in zijn va
derland franciskaner monnik, 
Na op zijne doorreize te Meer 
nen afvallig te tzijn gewor
den , stak 'hij naar Enge' 
land over, en vertrok van 
Londen in het begin van Ja-
nuarij 1719, ten einde zich 
voor den Levant,in te sche
pen. Hij hield zich gedu
rende driejaren te Konstan-
/««operop, doorreisde ver-
.vplgens Duitschland, Italië 

en Holland,. alwaar hij zich 
twee of driemalen als pre
dikant aanbood, doch' bij 
gebrek aan .getuigschriften , 
van de hand gewezen werd. 
Daarna kwam hij te Luik , 
alwaar hij het calvinismus af
zwoer, en gedurende vijftien 
jaren van zijne pen leefde. 
Wegens zijn slecht gedrag 
uit die stad verdreven , keerde 
hij naar Holland terug , werd 
op nieuw calvinist, en overleed 
zegt men,, te Utrecht, Er 
bestaat van hem: 1.° Mé
moires etc. (Geheime memo-
rien en zonderlinge lotgeval
len van, en op eene reis naar 
den Levant), Luik, 1731 , 5 
dl. in 12m°; —. 2o. VAn-
ü'Chrêlien etc, (De Anti* 
Christen of de geest van 
het calvinimus strijdig met 
JESÜS CBRISTUS en het 
Evangelie), ibid. J73J, in 
12.»° ; opgedragen aan Hee-
reo Burgemeesteren en den 
raad van Luik. — 3.° Hè-
pliqueetc. (Wederantwoord 
op den brief van eenenzoo-
genaamden officier van het 
garnizoen van Namen), té
gen het voorgaande werk. 
ï)e brief van dezen gewaan-
den officier, is op nieuw 
met vier andere in het licht 
verschenen onder den titel 
van Quatre etc. (Fier brie* 
ven aan Heer en Burgemees
ters en raden van Luik, be
trekkelijk het boek van den 
heer S40MERY,,,, meteenen 
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brief aan den wijkeer de 
ff...., over genoemde drie-
ven) , Amsterdam , 1745 , 
in 1211»0; — 4-.° Délices etc. 
(Jangenaamheden van het 
land van Luik), 1738 — 
1754, 5 dl. in fol.; SATJ-
MKET heeft deze wanstallige 
compilatie, met verscheiden 
andere hongerige schrijvers, 
die evenzeer behoefte aan 
oordeel als aan brood hadden , 
zamengesteld. Enkel de platen 
derzelve worden op prijs 
gesteld. . 

jSAüifDEnsoN (NICCX&AS), een 
beroemde blinde, in 1682, 
ie frhurisson, in de provin
cie York, geboren, was slechts 
één jaar oud , toen hij door 
de kinderziekte het zintuig 
des gezigts, en zelfs de oogen 
verloof. Dit ongeluk helette 
hem echter niet, om bij het 
afleggen der kinderschoenen, 
zijne voorbereidende, studiën 
met roem te volbrengen. Na 
«enige jaren aan de beoefe
ning der talen te hebben toe» 
gewijd, legde hij zich niet 
zooveel ijver op de meetkun-
de toe, dat hij, na zich 
naar 42»rn%ridge te hebben 
hegeven, de werken van 
KÈWTON, eh zelfs de ver
handelingen , welke die wijs-
geer over het licht en de 
kleuren heeft Uitgegeve„, 
verklaarde. Deze bijzonder
heid zou ongelooflijk kunnen 
schijnen, indien men niet 

in aanmerking nam, dat de 
Optica, en de geheèle theo
rie der gezigtkunde, geheel 
door middel van lijnen kun
nen verklaard worden, en 
dat dezelve aan de regels 
der meetkunde onderworpen 
zijn. Nadat WHISTON voor 
den leerstoel der wiskunde 
aan de universiteit van Gatn-
bridge had bedankt, werd 
S ADNDBRSON in 1711 benoemd 
om hem optevolgen. De ko
ninklijke maatschappij van 
Londen , nam hem als lid 
aan, en verloor hem door 
den dood in 1739. Zijne 
zeden beantwoordden niet aan 
zijne talenten ; hartstogtehjk 
was hij aan den wijn en de 
vrouwen verslaafd. Zijne laat
ste jaren vooral werden ont
eerd door de schandelijkste 
buitensporigheden. Van na-
tuur boosaardig en wraak
gierig, schond en lasterde 
hij op eene wreede wijze, 
zijne vijanden en'zelfs zgne 
vrienden. Afgrijsselijke vloe
ken bezoedelden alles w« 
hij zeide. De haat, dien H 
der godsdienst had toegeïwo-
ren, kon slechts eene nieu- , 
we "bewijsrede, ten gön^0 

van de wijsheid der grond" 
regels des Evangelies Wa* 
Hij beweerde God nie*•}* 
moeten kennen , wijl nij, 
blind zijnde, zijne werken 
niet zag. Leg de hand of 
9P u delven , zeide hem eens 
D'. HOLMES, de vorming M* 



S i ü , 349 

uw ligchaam %al eene %oo 
grove dwaling doen ver
dwijnen. Er bestaat van 
hem in het Engelscb: Grond-
beginselen der Algebra, na 
zijnen dood, voor rekening 
der universiteit van Cam~ 
bridge, te Zonden, in 1740, 
in 2 dl.» in 4 t o , gedrukt. 
Van dit werk bestaat ook 
eene Fransche vertaling, 1756 
2 dl, in 4.to, Hij had voor 
zijn gebruik eene Poolbare 
Rekenkunde uitgevonden , 
dat is eene wijze om reken
kundige bemerkingen enkel 
door het zintuig des gevoels 
ten uitvoer te brengen. Het 
was eene tafel, waarvan de 
randen verdeeld waren door 
inkervingen, enz: de beschrij
ving derzelve ftomt vooraan 
het, hoofd van het l.stó deel 
zijner Grondbeginselen der 
Algebra. 

SiüBiN (Etus) , predikant 
der Waalsché gemeente te 
Utrecht, werd geboren in 
1639, te Usseaux, in het 
dal van Pragelalo, aan de 
grenzen van Dauphiné. Zijn 
vader, predikant van dat dorp, 
gaf hem eene zorgvuldige 
opvoeding , en weldra onder
scheidde zich de jongeSAO-
RHT» Zijne talenten deden 
hem in 1661 verkiezen tot 
Predikant van Fenterol', en 
daarna van JEmbrun. In het 
^geilde jaar stond hij op 
h e t punt, ooi te Die de 

godgeleerdheid te onderwij
zen , toen hi j , wegens wei
gering van zijnen hoed af 
te nemen , voor eenen pries
ter , die hem met het hei
ligeviaticum voorbijging, ge
noodzaakt werd Frankrijk te 
verlaten. Hij begaf zich naar 
Holland, alwaar hij predi
kant der Waalsché kerk vat» 
Delft werd. Hij had «eer 
hevige geschillen met den pre
dikant JÜRIEU , op wien hij 
steeds de overhand behield, 
en overleed te Utrecht in 
1703 , zonder gehuwd te zijn, 
geweest. Men heeft van hem ; 
1 °. Examen etc. (Onderzoek 
der godgeleerdheid van Jür 
RiEU)r 'sHage, 1694, 2 
dl. in 8.vo ; waarin hij ver
scheiden godgeleerde onder
werpen behandelt. — 2.° Bé-

fiexions etc. (Bedenkingen 
over de gewetensreglen) t 
Utrecht, 1697, in 8.vo, 
tegen JDKIEÜ, en tegen het 
pFijsgeerig commentarium 
van BAYLE. — 3,o Traite 
etc. {Verhandeling over de 
liefde Gods) , ibid.nOi, 
in &.voj waarin hij de be-
langelooze liefde verdedigt. — 
4." Traite etc. {Verhande
ling overdenaasten*liefde), 
ibid, 1704, in 8J°; enz. 

SAÜRIN (JACOBüs)rteiVV*-
mes in 1677 geboren, was 
de zoon van eenen bekwa
men protestantschen ad«okaaS 
dier stad ; maakte.uitmun» 
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tende studiën, welke hij 
cenigen tijd afbrak om de , 
loopbaan der wapens te vol
gen. Hij had een vaandel 
in het regiment van den 
kolonel RENAULT , dat in 
Piémont diende; maar na
dat de hertog van Savooye 
met Frankrijk den vrede 
had gesloten, keerde SAÜRIN 
naar Geneve terug, hervatte 
zijne wijsgeerige en godgeleer
de studiën , die hij met roem 
ten einde bragt. In 1700 
begaf hij zich naar Holland, 
daarna naar Engeland, al
waar hij in 1703 in den 
echt trad. Twee jaren later 
keerde hij naar 's Bage 
terug, vestigde zich aldaar 
met ter woon, en predikte 
er met onverdeelden bijval. 
Hij bezat groole uitwendige 
talenten, een innemend aan
zien , een .'bevallig gelaat, 
eene zuivere en indringende 
stem. Zijne uitspraak was, 
wel is waar, niet volkomen 
zuiver; maar wijl hij in een 
vreemd land predikte, sloeg 
men er weinig acht op , en 
steeds vereerde hem een zeer 
talrijk gehoor. Hij overleed 
in 1730 > weinig betreurd 
door de calvinisten, die in 
hem niet genoeg ijver of 
hevige drift tegen de Catho-
lgken aantroffen. Zijne, vij-
anden maken veel gewag 
van zijne geheime m W -
rijenden van eenige andere 
voorvallen, Waarin zijne 

deagd gewankeld heeft. De 
werken van dezen predikant 
zijn: l.o Sermons (Leer' 
reden), in 12 dl.»; in 8.v> 
en in 12.»10 waarvan eenige 
met veel kracht, genie en 
welsprekendheid zijn geschre
ven, doch eenige andere on
bekookt en zwak zijn.. Men 
vindt in dezelve niet die woe
de en die razernij, welke de 
calvinisten gewoonlijk in hun
ne leerreden tégen de Catho-
hjke Kerk doen doorstralen; 
hij blijft echter niet ten ach
teren , om de leerstellingen 
der Kerk op eene arglistige 
wijze te bestrijden, ofschoon 
zijne logica niet te vree
zen is. Hij randt, bvb. de 
wezenlijke .tegenwoordigheid 
aan met redeneringen, die 
evenzeer tegen het geheim 
der Drieëenheid kunnen 
worden aangewend, dat hij , 
op de zelfde plaats verde
digt. Hij had de vijf eerste 
gedurende zijn leven, van 
1708 tot 1725 in het licht 
gegeven; de overige zijn n a 

zijnen dood verschenen. — 
2.° Discours elc. (Terhan-
delingen over het oude zes* 
tament), waarvan bij de 
twee eerste deelen in fol»in 

in het licht gaf* BEADSOBRE 
en ROQDES hebben dit werk 
voortgezet, en hetzelve met 
4 dl.n vermeerderd, 1/20, 
e n vo lg. jaren. Eene ver* 
handeling van hét 2.e dl, 
welke oVer de noodleitge* 
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handelt, werd door LA CHA-
FELIE hevig, aangerand , en 
wikkelde SAÜRIN in netelige 
omstandigheden. — 3.° Elat 
etc. .(Staal van het Chris
tendom in Frankrijk), 1725, 
in 8.vo waarin hij over ver
scheiden geschilpunten han
delt, en het mirakel bestrijdt, 
aan mevrouw IA FOSSE ,te 
Parijs geschied. —* 4.° 
Abrègè etc. (kort begrip 
der Christelijke godgeleerd' 
heid en zedeleer , bij-'wijze 
van catechismus), 1722, in 
8.v°" Twee jaren later gaf 
SAÜRIN nog eene Verkorting 
Tan dit kort begrip (Abrègè 
de VAbrègè) in het licht, 
béide zijn met orde geschre* 
ven, doch kunnen enkel 
dienen voor de protestanten. 

SATJRIN (JOZEF) , lid der 
akademie van wetenschap
pen , broeder van EHAS SAÜ
RIN, in 1659, Ie Courlai* 
son, in het prinsdom Oranje 
geboren, werd, nog zeer 
jong zijnde, tot predikant te 
Murein Dauphiné bevorderd. 
Ha in eene zijner predika-
tien tegen de godsdienst en 
het bestuur te zijn uitgeva
ren, zag hij zich in 1683, 
genoodzaakt Frankrijk te 
verlaten ,. en begaf hij zich 
«aar Geneve, van waar hij 
naar het kanton Bern trok 
pl hem in het baljuwschap 
•'Verdun, eene aanzienlijke 
pastorie gaf. Hij was wel 

gevestigd in dien post, toen 
er zich een storm boven hem 
verhief, die hem de wijk 
naar Holland) deed,nemen. 
Hij begaf zich van daar naar 
Frankrijk, stelde zich on
der de leiding van den door* 
luchtigen BOSSÜET , in wiens 
handen hij in 1690 het cal-
vinismus afzwoer. Men twij
felde steeds aan de opregt-
heid dezer bekeering. De 
Geschiedenis , welke hij er 
van in het licht heeft gege
ven , is eene soort van ro
man. SAÜRIN werd wel ont
haald door LODEWIJK XIV, 
had jaarwedden van het hof, 
en werd, met vleijende on
derscheidingen, in 1707 •. 
als lid der akademie van we
tenschappen aangenomen. De 
wiskunde maakte zijne bezig
heid en zijn vermaak uit. 
Hij verrijkte met verscheiden, 
uittrekselen het Journal des 
Savans, waaraan hij mede
werkte , zoo als hij ook aan de 
Mémoires de Vacadèmie des 
sciences, eenige belangrij
ke stukken leverde. Dit zijn 
de eenige werken )s welke 
men van hem kent. SAURW 
overleed te Parijs, in 1737, 
aan eene slaap-koorts. Even 
als zijn roem bij zijn leven, 
werd zijne gedachtenis na 
zijnen dood aangerand. Men 
liet in denMercure Suisse, 
eenen uit Parys aan eenen 
predikant geschreven .brief 
drukken, in welke hy zich 
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aan verscheiden misdaden 
schuldig bekende , welke den 
dood zouden verdiend heb
ben. Benige calvinistcpre-
dikanten hebben later nadruk
kelijk beweerd, dat deze 
brief bestaan had. Y01.TAI-
KK heeft getracht het tegen
deel te bewijzen , intüsschen 
heeft deze filozofische dich
ter , terwijl hij in zijne Al-
gemeene geschiedenis SAD-
BIN wilde verdedigen, treu
rige uitdrukselen omtrent zijn 
karakter nagelaten. Hij brengt 
b i j , dat deze wiskunstenaar 
zijne godsdienst aan zijn be
lang opofferde, en dat hij 
met BOSSÜEX den spot dreef, 
» die zich verbeeldde eenen 
predikant te hebben bekeerd, 
eu die enkel als 'werktuig 
diende ter bevordering der 
fortuin van eenen filozoof." 
Zulks kan waar zijn, maar 
is eene zonderlinge bekente
nis van een' man, die als 
lofredenaar van een' ander, 
optreedt. 

SADRIN (BERNARDOS J O 
ZEF) , zoon van den voor-
gaanden tooneeldichter, ad-
vokaat,. en lid derFransche 
akademie, in 1706 te Pa
rus, geboren, en in dezelf
de stad , in 1781 overleden, 
as bekend vooral door tooneel-
stukken , wier bijval, indien 
men zijn' Spartacus uitzon-
dert, niets anders bewijst 
dan debedorvenheidderdenk-

beelden en des smaaks van 
de 18.de eeuw. In eene 
andere eeuw zon men die 
overdrevene en woedende ka
rakters , met verachting af
gekeurd hebben, daar zij 
enk,el het gevolg zijn van de 
onmogelijkheid, omdeharts» 
togten uit derzelver juiste 
gezigtspunt te schilderen en 
voortes tellen. (Zie BBUOÏ- P. 
L. B. D.) Zijne Folledig* 
werken, verschenen in het; 
licht in 1783, 2 dl. in 8.™. 
Men vindt in dezelve behal
ve zijne tooneelkundige wer
ken, eenige Brieven, "> 
hoogdravende verzen, nwr 
de wijze der akademie, enz. 
Daar hij welligt gevoelde, 
dat hij door zijne werken 
niet tot de beroemdheid zou
de geraken/koos hij de par
tij , om zich bij de filowfi-
sche kabaal aan te sluiten, 
ten einde zich een groot ge
tal lofredenaars te verzekeren. 
Anderen . zeggen dat hij er 

tegen zijnen wil in medege; 
sleept werd, uit erkenten» 
voor HELVETIDS, die hem 
eene jaarwedde van daiwpo. 
kroonen schonk, en, d 0° 
het 

reet van weldoener, " e > 
volgens de uitdrukking van 
VOMAIRE, in het compli
ment hetwelk hij aan PA.u-
KIN bij zijne inwijding «»aa»" 
t e , in dat trimt (slecht ge
zelschap) trok. Hij had lan
gen tijd vriendschaps betrek
kingen onderhouden met B»"" 
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pen van verdienste , die hem 
voor dezen aanhang steeds 
eenen welmeenenden afkeer 
hebben getoond; maar ijdel
heid en baatzucht, zijn in 
eene eeuw van eigenbelang 
•lokazen , aan welke men zel
den het hoofd kan bieden. 
Men heeft de volgende stuk
ken van SAÜRIN op het too-
neel behouden; SPARTACÜS, 
"ËLJNCHE en GU1SC4RD, 
treurspelen",. BErMRCEY, en 
het blijspel de zeden van den 
tijd. [Zijne üitgelezerie wer~ 
ken , zijn met eene Levens
schels, door FATOLLE , in 
het licht gegeven, 1812, 
1 dl. in IS.»"] 

• *• SAORINE (JOANNES PE
TRUS) , constitutioneel bis
schop van Zandes, daarna 
tan Straatsburg:, te Saint' 
Pierre d'Eysus , in het F*. 
dep,* der JNeder-Pyrene'èn, 
den 10 Maart 1733geboren. 
Na den geestelijken staat te 
hebben omhelsd , werd hij 
kapellaan, te Sainte-Marie 
d'Oléroti, en hij was nog in 
die betrekking, toen hij in 
1789, door de geestelijk
heid .van Bèarn als afgevaar
digde bij de algemeens Sta
ten werd verkozen. Een voor
stander der revolutionnaire 
grondbeginselen zijnde, be
hoorde hij tot de coalitie van 
Pastoors, die zich met der. 
burgerstand vereenigderi, trad 
" A-XII. DEEI. 

toe tot de maatregelen, in 
den nacht van den 4 ^ u . 
guslus genomen, en prees 
het verkoopen der geestelij, 
ke goederen zeer aan. b e a 
27 September 1790 legde 
hij den eed af op de Bur
gerlijke Constitutie der gees
telijkheid ; en kort daarna 
werd hij tot bisschop van 
Zandes verkozen. In 1792 , 
in' de nationale conventie be
roepen , stemde hij er voor 
de gevangenhouding van Lo-
DEWIJK- XVI en zijne fami
lie tot aan den vrede , voor 
het uitstel en de beroeping 
op het volk. Ten gevolge 
zijner oppositie tegen de 
maatregelen van den 31 Mei 
1793;' en wegens de onder-
teekening van het protest van 
den 6 Junij daarop volgende, 
werd hij met tweé-en-zeven-
tig artdere afgevaardigden, 
in hechtenis genomen ; maar 
op het voorstel van MERUN-
van Douai, kwam hij met 
hen, den 10December 1794 
in den boezem der conven
tie: later werd hij lid van 
den raad der Vijfhonderden. 
Nadat in het begin van 1795' , 
eenige constitutionele pre
laten besloten hadden aan 
de organisatie hunner Kerk 
te arbeiden, vormden SAÜ-
RINE en drie hunner, Ie Pa* 
njs eene commissie, onder 
den titel van vereenigde bis
schoppen. ü?\ hoofddoel Was 
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«ra de verstrooide Ieden(»;e«s-
bra disjecla) der constituti
onele geestelijkheid te ver
eenigen. Zij zonden eenen 
rondgaanden brief aan de 
overige bisschoppen, hunne 
ambtgenooten. Deze brief 
werd door eenen anderen 
van den 13 December ge
volgd. ' SAORINE nara deel 
aan beide. Hij werkte mede 
aan de Jaarboeken der Gods
dienst van DËSBOIS , en ver
dedigde in eenige artikels 
de oude kerktucht, tegen 
de door eenige zijner ambt
genooten ingevoerde nieuwig
heden, SAJDRINE was bij de 
beide Concili'én der consti-
tutjonelen tegenwoordig, die 
den 15 Augustus 1797, en 
den 29 Junij 1801 geopend 
werden; doch hij deed zich 
in dezelve niet opmerken. 
Na het concordaat verkreeg 
SAÜRINE het bisdom van. 
Straatsburg. De geschied
kundige Memorïèn over de 
kerkelijke aangelegenheden 
van Frankrijk zeggen dat 
deze onverwachte benoeming 
Idagten deed ontstaan, en 
dat de eerste optreding van 
den bisschop in zijn diocees 
niet gelukkig was. Te Col-
mar logeerde hij bij RE\y. 
BEU en RAPINAT , en rigtie 
eene bedre.gende onderL-
ting aan zijne geestelijkheid. 

Men voert van hem uitsprak ken a a n e e n e r 2 e e r aV 

wdelwr, e n men beweert 

dat zijn secretariaat zich wil
lekeurige belastingen verow 
loofde. Van alle kanten riep 
hij de beëedigde priesters op, 
en- hij noodzaakte verschei
den eerbiedwaaardige geesle-
lijken het diocees te verlaten. 
Hij overleed plotsehjk den 
8 Maart 1813. 

SAUSSAT (ANDREAS DU), 
doctor in de regts* en god
geleerdheid , pastoor van 
Saint-Leu ie Parijs, zijne 
geboorteplaats, officiaal en 
groot vicaris in dezelfde, stad, 
en eindelijk bisschop van 
Toul, werd in lB8d ™« 
arme ouders geboren ,• die 
hem in een gesticht van lief
dadigheid deden opvoeder), 
Hij verwierf de achting van 
koning LODBWIK XIII, view 
gewone prediker hij werd, 
en diehemin 1647 met den 
mijter vereerde. Hij bestuur
de zijn diocees met veel ijver. 
en • wijsheid , en overleed te 
Toul in 1675. Hij i« «• 
schrijver van onderscheidene 
werken, en van h e l ^ ' , T 
rologium gallicanuw, Ïö3ö, 
2 dl,» in fol. waarin vele 
geleerdheid, maar niet ge* 
noeg critiek en naauwkeung* 
heid doorstralen. Hij o«d<!r" 
nam dit werk, op Jast van 
van LODEWIJK XI»' 

SADSSAYE (KARBÜ D Ï U J ' 
in 1565 uit eene adelig" 
familie geboren, waskancmi* 
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van Orléans, zijne geboorte
plaats tot in 1614,"in we\k 
jaar hij de pastorij van Saint-
Jacques de la Bbucherie te 
Parijs aanvaardde. De kar
dinaal DE RETZ benoemde 
hem tot kanonik der kerk 
van Parijs, hetwelk hem 
echter niet belette zijne pas
torij te behouden. Hij over
leed in 1621 , in den ouder
dom van 56 jaren. Men heeft 
van hem j Annales Ecclesiae 
aurelianensis, Parijs, 1615, 
in 4. t0 ; een werk vol ge
leerde nasporingen, 

*SAUSSÜUE (JYICOUASDE), 
een akkerbouwkundige, te 
Genève, in 1709 geboren, 
was lid van den raad der 
vijfhonderden. Hij bragt bijna 
zijn geheele leven op het 
land door, en maakte zich 
bekend door de volgende 
alle op den landbouw be
trekking hebbende werken; 
1.° Maniere etc. {Wijze 
om den wijnstok zonder be
mesting in te leggen of te 
planten), 1775 , in 8.?°;— 
2.° Mssai etc. [Proeve over 
de oorzaken van liet ge
brek aan koren in Euro-
fa , en óver de middelen om 
hetzelve voor te komen), 
1776; —. 3.o Essai etc, 
{Proeve over het snoeijen 
w«w den wijnstok en over 
den dauw), 1780j. — 4.° 
Feu etc. {Vuur, beginsel 

• • • A 

van vruchtbaarheid der aar
de en der planten) , 1783 
in 8.vo; "-. 5,o Mémoire 
etc {Verhandeling over de 
wijze om de landerijen te 
bebouwen), die bij de huis
houdelijke maatschappij yan 
Juch den prijs behaalde, 
enz. Hij is in 1789 overleden. 

* SADSSURE (HORATIUS BE-
NEDICTÜS DE), een beroemde 
natuurkundige, zoon van den 
voorgaande, ie Genève den 
17 Februarij 1740 geboren, 
openbaarde zulk eenen ge
lukkigen aanleg in zijne stu
diën , dat hij reeds in den 
ouderdom van twintig jaren 
in staat was, om mede te 
dingen, naar eenen leerstoel 
voor de wiskunde bij de 
akademie van Genève, en 
dat hij, 22 jaren oud zijnde, 
aldaar eenen leerstoel voor 
de wijsbegeerte verkreeg, 
dien hij gedurende 25 jaren 
met den grootsten roem be
kleedde. De vriend en mede-
gezel van HALLER zijnde, 
verschafte hij vroegtijdig aan 
de kruidkunde belangrijke 
nasporiDgen. Maar het zijn 
zijne reizen door Engeland, 
Frankryk, Duitschland en 
Italië, en vooral zijne ver
schillende en moedige ver
blijven op de met sneeuw- en 
ijs bedekte kruinen der hooge 
bergen van Europa, waar
van hij op eëne naauwkeu-
2 
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rige vfïjse, de orde en de 
natuur heeft beschreven , die 
nuttige teregtwijzingen aan 
het stelsel van BÜFFON aan-
gebragt, en aan de delf-
stofkunde onnoemelijke vor
deringen hebben doen ma
liën. Zijne atmospherische 
waarnemingen, hebben hem 
zoo ver gebragt, dat hij na* 
tuurkundige werktuigen uit
vond of verbeterde, waarvan 
liet nut onwaardeerbaar is. 
Drie en twintig malen is hij 
in Frankrijk gekomen , om 
de uitgedoofde vulkanen van 
fivaraisl van Foren en 
van jluvergne te bezoeken. 
Hij was te Parijs in 1768, 
en bezochtvervolgens België, 
Molland en Engeland. In 
1772 begaf hij zich naar 
Italië, ging de beroemde 
ijzermijnen van het eiland 
Elba bezigtigen, stak van 
daar naar Napels over, al
waar hij in kennis geraakte 
met lord HiMitTON, m^t vvien 
hij -den F'esuvius tot aan 
den krater beklom; hij be
zocht al de omstreken dier 
hoofdstad , en zag met bet 
vermaak van eenen geleerden 
reiziger, Piscina, Sotfata. 
re, Serculanum, Pompeïa, 
enz. Hij doorkruiste ' Cala-
hrië, Jpuglia en alles wal 
den ouden onder den, naam 
van Magna Grceoia bekend 
was; van foggio begaf hij 
d i c l r n a a r p « / e m o > b W h

J
t 

de belangrijkste deelen van 

Sicilië , alwaar hij gewiglige 
kruidkundige ontdekkingen 
maakte, vooral te Catana, 
en hij \ had den moed den 
berg Ètna tot op deszelfs 
hoogsten top te beklimmen. 
Hij mat hem den 5 Jünij 
1773 , en door middel van 
den barrometer, bepaalde 
hij hem op 1713 vademen. 
Het is op 1500, vademen dat 
die eeuwige sneeuw-massa's 
beginnen te verschijnen , die 
als ondoordringbare ijsschol-
len , wederstand bieden aan 
de brandende hitte. des. kli* 
maats, aan het herhaalde 
hevige vuwr en de lava des 
vulkaans. Men ontdekt tegen
woordig op 300 vademen bo
ven de oppervlakte der zee 
zijne versteende voortbreng
selen. Het is in de geologie* 
beschrijving der aarde en 
hare beddingen — en de 
kennis der bergen , dat SACS-
STJRE de verhevenheid z|«er 

talenten openbaarde. Z'0" 
naar de ijsbergen van G/"*" 
niouni begeven hebbende, 
die qls ongenaakbaar be
schouwd , en daarom ' e r ' 
vloekte bergen genoemd wer» 
den, onderzocht hij dezelve, 
onder het overwinnen *aI> 
duizenden hinderpalep en ge
varen. Zoo lang zijne ge^»°V 
heid het hem slechts eenig' 
zins toeliet, deed hijjaar,lJM 

eene reis over de Jtyen' 
volgde derzelver keten ifr»* 
gcheele rigting van het xee-
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strand. Hij beklauterde het 
eerst, in 1774, den berg 
Carmont, en bepaalde des-
zelfs hoogte op 1500 vade
men: hij merkte bij den 
Mont-Blanc op, dat al de 
pyramidalé toppunten der na
burige bergen, in eene re
gelmatige rigting overhellen. 
In 1786, beklauterde doc
tor PACCARD , en JACOBOS 
BAMIAT , door SAÜSSÜRE aan
gemoedigd, den Mont»Blanc, 
en hij zelf bereikte in de 
maand Augustus des volgenden 
jaars deszelfs hoogste kruin, 
alwaar hij 3* uren vertoefde. 
SAÜSSÜRE kon er niet dan 
met vele moeite ademhalen 
en toen hij genoodzaakt was 
zijnen schoen toe te gespen, 
kon hij zulks niet dan met 
veel moeite doen. In 1789 
beklauterde hij ook den berg 
Jiosa, in de Pennijnsche 
Alpen , waarvan de hoogste 
top slechts 20 vademen la
ger is , dan dien van den 
Mont-Elanc. Hij vertoefde 
met zijnen zoon gedurende 
zeventien dagen op den Mont-
Gèant, welks kruin hij in 
Jubj 1788 bereikte, en be
vond zich 1763 vademen 
boven de oppervlakte der zee 
verheven j hij bepaalde al
daar den ouderdom , en den 
cronologischen aangroei der 
eerste rotsen , der ijs-massas, 
der opeenvolgende sneeuw
e n , Hij verrijkte door zijne 

uitstappen desteenkündemet 
verscheiden onbekende stee-
nen , zoo als de byssolit'h, 
die hij in 1777 vond» Hij 
stond in briefwisseling met 
de beroemdste geleerden van 
Europa^ én voornamelijk 
met den geleerden ontleed-
kundigen SPALLANZANI. Men 
heeft ook aan SAÜSSÜRE ver
scheiden voor de kunsten en 
wetenschappen nuttige werk
tuigen te danken, zoo als: 
1.° de Gyanometer en de 
Diaphanometer, bestemd om 
de doorschijnendheid van den 
dampkring in graden te ver
deden , overgaande van het 
helderste tot het donkerste 
blaauw, en op deze wijze 
den invloed bepalende der 
dampkringstoffen welke deze 
doorschijnendheid belemme
ren ; — 2.o een werktuig 
bestemd om de kracht en de 
werking des winds te meten ; 
— 3.° een ander geschikt om 
den invloed der magnetische 
kracht op verschillende plaat
seden bij verschillende weers
gesteldheden te bepalen ; — 
4.° eennieuw plan van molen, 
veilig voor de plotselijke ver
anderingen des winds; — 
5.° de Mleclrometer, welke 
de natuur en de kracht van 
het electrieke vloeistof, zelfs 
bij een helder weder bepaalt. 
SAÜSSÜRE bewees door middel 
van dit werktuig, dat de 
hevige aandoeningen dea men-. 

•3 '. 
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schen in hem het aanzijn 
der electrieke vloeistof ver
meerderen ; — 6.0 een an
der werktuig, dat in de 
delfstoffen het ijzer doet ont
dekken , en alzoo aan de 
bergwerkers eene soort van 
draagbaar kompas verschaft; 
— 7.o de HelioïhermomeUr, 
dien hij in 1767 uitvond : 
BUFFOW gaf er eenigen tijd 
daarna de beschrijving van 
in het licht. Dit werktuig 
dient om de warmte te ver
meerderen door dezelve ^a-
inentetrekken {concentreren). 
SAÜSSUBE liet vijf vierkante 
kisten van plat glas vervaar
digen , die in eikanderen slo-

.leö,. en. het gelukte hem in 
de laatste de thermometer 
tot 88 graden te doen stijgen, 
Besje handeling, was de uit
slag eener even zoo juiste 
als eenvoudige waarneming j 
namelijk dat men meer warm
te gevoelt in eene kamer of 
rijtuig, waarin de zon door 
glasruiten binnendringt, dan 
wanneer zij zulks regtstreeks 
doet. Hij verbeeldde zich in 
het begin op deze wijze, 
het vuur onzer haardsteden 
door de warate der zon te 
kunnen doen vervangen. — 
8.o de haren vochtmetert 

welke dient om de verschil-
jende graden van vochtigheid 
der lucht te vergelijken, ver
derf den lof der natuurkun
d e » , en door middel van 

dit werktuig j mat SAÜSSÜHB, 
de hoeveelheid waters, welke 
de lucht bij verschillende om
standigheden kan bevatten, 
en bepaalde de verbindtenis 
der dampen met de ligcha-
men , die er zich mede he
iasten kunnen. Deze roem
rijke arbeid verwierf aanSAü-
SDKE , de algemeene achting 
van het geleerde JSuropa, 
De aanzienlijkste reizigers 
kwamen te Geneve om hem 
te bezoeken, en keizer JO
ZEF I I , aan wien hij een be* 
zoek gaf, tijdens den door-
togt van dien vorst door ge
noemde stad , in 1778, ont
ving hem op eene zeer in
nemende wijze. Hij was lid 
der akademie van wetenschap
pen van Parijs, crr van 
verscheiden andere geleerde 
genootschappen; hij was oe 
grondlegger der maatschap
pij van kunsten in zijne ge
boorteplaats , alwaar men 
hem tot lid van den raad der 
vijf-honderden benoemde, 
Toen Geneve met de Fran-
sche republiek werd veree-
nigd, verkoos zijn departement 
hem als afgevaardigde bij het 
Wetgevend Jigchaam. Door de 
staatkundige stormen van bij
na zijne geheele fortuin be
roofd , op den oogenblik. 
Waarop hij in rust, de vrucht 
zijner langdurige werkzaam* 
heden behoorde te genieten, 
bezweek zijne gezondheid* 
het verdriet ondermijnde «|j-



S A IL 359 

ne krachten , en hij overleed 
den 22 Janjuarij 1799. Er 
bestaat van hem: 1.°Eloge 
etc. [Lofrede van BONNET), 
in 8.v°. De schrijver .gaf de
zelve in het licht, toen Ge
rieve een gedertkteeken voor 
dien beroemden man, wiens 
neef hij was, oprigtte. — 
2.o Dissertatio physica de 
igne, 1759, In deze verhan
deling bewijst de schrijver 
dat de ligchamen door de 
kracht van de zon zich meer 
verwarmen, naarmate zij 
zwart zijn; waaruit hij af
leidt , dat het ware middel 
om in de Alpen, het smel
ten der sneeuw te bespoedi
gen , is dezelve met zwarte 
aarde ie bedekken. —> 3.° 
Observations etc. (Waar
nemingen over het dekvlies 
der stengel- en bloemblade
ren) , 1762, in 12.»o Dit 
werk droeg hij aan HALLER 
op. — 4.° Dissertatio phy~ 
sica de electricilate, 1766, 
in8.voHij verklaart zich in de
ze verhandeling ten gunste der 
theorie van FRANKMN , en te
gen die van NOLLET. — 5.° 
Mxposüion etc. (Beknopte 
verklaring van het nut der 
electrieke geleiders) t 1771, 
in 4.to DE SAUSSTJRE stelde 
zich in dit geschrift ten doel 
om het door deze nieuwig
heid verschrikte volk, gerust 
te stellen j hij had te Gene-
vs een bliksem-afieider doen 

plaatsen. — 6.o Projet etc. 
{ffervormings-ontuterp voor 
het collegie van Geneve), 
1774, in 8.v° De schrijver 
meent dat men de kinderen 
beter onderwijst door de zin
tuigen , dan door eenig an
der middel; zoodat men hun 
de natuurlijke historie door 
het gezigt van stalen, de 
geschiedenis door afbeeldin
gen en geographische liggin
gen behoorde te leeren. — 
7*° Description ete, (Be
schrijving der electrieke uit* 
werkselen van den donder, 
te Napels, in het huis van 
milord TELNEY waarge
nomen) \ 1773, in 4, t0;—* 
8.°' \Essais etc. (Proeven over 
de vocht-meetkunde), 1783 , 
in 4. t0 De schrijver ontleedt 
in dit geschrift het water 
en de dampen, tot in der-
zelver oorspronkelijke grond
beginselen, beschrijft de ver
schijnselen der uitwaseming, 
stelt den oorsprong des dauws, 
der mist, der sneeuw en der 
verschrikkelijke stormen voor,, 
die den dampkring, als ware 
het, omkeeren, SAÜSSÜRB was, 
om zoo te spreken , de schep
per der wetenschap, waar
over hij handelt, en die een 
der voornaamste takken der 
météorologie (weerkunde) is. 
— 9.o Défense etc. (Fer-
dediging van den haren* 
vochlmeter)t 1788, in 8.vo; — 
10.° Foyage etc. (Beizen 
4 
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door da Jlpen, 4 dj.n in 
4 . t 0 , met platen, waarvan 
de beide laatste in 1796 in 
het licht verschenen. De 
schrijver is van gevoelen, 
dat er nog nooit in de Jl-
pen, en in de vlakten , die 
dezelve omgeven, vulkanen 
hebben bestaan , en hij grondt 
dit gevoelen op het ontbre
ken in derzelver boezem, van 
vqéd.selstoffén , die het vuur 
onderhouden, of wijl de tijd 
van derzelver ontwikkeling 
nog niet daar is,—. 11,o een 
aantal Verhandelingen, op
genomen in de verzamelin
gen der geleerde maatschap
pijen , en in de dagbladen. 
Be maatschappij van Geneve 
heeft het portret van SADSSO-
»E in de zaal harer zittingen 
geplaatst, e„ de heer SÊIÉ-
m \ heeft zijne Zo/rede 
geschreven, waarin hij al de 
werken van dien geleerde 

."» het bijzonder ontleedt, 
«eneve, 1801, in 8.vo DB 
S f «^^rwierf door zijne 
«Moe ide werkzaamheden, 
* • ! ? T w ! i B ™> europa] 

£ * HlJ °nt!Za8 n o ° * noch bosten, ooch moeiten n m 

overde óè hi S l *• "9 v e r ' 

alwaar, te midden der «neeuw, 
der waterstroomeli, der milt 
en des verschrikkelijken beeld» 
der oude chaos, zich de be
ginselen der bevruchting,en 
de oorsprong der rivieren en 
zeeën vormen." 

• SAUVAGE (JOANNES). — Zie 
WILD. 

SAOVAGE (DIONTSIÜS), heer 
van Fontenailles in Brie, 
ook wel heer DD PARC ge
naamd , was een Champa-
gner, en geschiedschrijver 
van Koning HENDRIK II. Hij 
heeft in hetFransch vertaald 
de Geschiedenis van PACIÜS 
JOTIÜS , en de Uitgaven ge» 
leverd van 'een aantal geschie
denissen en Kronijken: on-
der anderen de memorïên, 
van PHIMPPUS DE COMINES, 
1552; deze uitgave heeft tot 
voorbeeld van alle andere 
gediend. Zijne uitgave van 
FROISSART te Lyon, 1559, 
4 dl.» in fol., en die van 
MoNSTREiiET, Parijs ,1572, 
2 dl.n in fol., zijn het beste 
wat hij in dat vak geleverd 
heeft. Men stelt ook op prjjs 
de uitgave eener Kronijk 
van Vlaanderen, welke hij 
in 1562 in het licht gaf. 
Dezelve strekt zich uit van 
792 tot 1383 ; maar hij heeft 
hijna niets anders gedaan dan 
FROISSARI en MONSTRELET 
ofteschrijven. Zijn stijl is on
beschaafd, en hij wasgeschik-
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ter om te compileren dan om 
te schrijven. Als geschied
schrijver , heeft hij slechts na
gelaten het ontwerp eener 
verhandeling over de wijze 
om de geschiedenis te schrij
ven , als taalkundige, beproef
de hij eenige nieuwigheden 
van weinig belang. Men be
weert dat de taal hem het 
woord Jurisconsulte (regts-
geleerde) te danken heeft. 
Hij overleed in 1587. 

SAUVAGES DE IA CROIX 
(FRANCISCÜS BOISSIER DB) , 
in 1706, te Mais, in iKe-
der - Languedoc geboren , 
wijdde zich aan de genees
kunde toe. Hij maakte de 
grootste vorderingen in deze 
wetenschap, werd konink
lijk hoogleeraar in de genees-
en kruidkunde aan de Uni
versiteit van Montpellier, 
en lid van verscheideneaka-
demiën., Hij werd van alle 
kanten geraadpleegd , en men 
beschouwde hem als den BOER-
HAVE van Languedoc. Men 
beweert echter dat zijne in-
ziglen zekerder en van een 
meer algemeen nut zouden 
zijn geweest, indien hij min
der overhelling tot zekere 
stellingen had gehad , en in 
het bijzonder voor. dat van 
STAHL , betrekkelijk het ver
bogen der ziel op het lig-
cnaam. Het is dit stelsel, 
hetwelk, volgens ZIHMBRMAN, 
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SADVAGES in dwalingen, of 
ten minste in die zonderlin
ge gevoelens heeft gewik
keld , welke hij met zoo veel 
vuur verdedigd heeft. In 
zijne Theoria Febris, Mont-
pellier, 1758, in 12.™°, 
beweert hij dat de oorzaak 
der koorts, in de pogingen 
bestaat, welke de ziel in het 
werk stelt, om de hinder
palen uit den weg te rui
men, welke zich tegen de 
vrijheid der bewegingen des 
haften verzetten. Men vindt 
dit denkbeeld in verscheiden 
zijner verhandelingen ver
spreid. » Men zal toestem
men , zegt ZIMMERMAN , dat 
het ligchaam aan het gebied 
der ziel is onderworpen, in 
alle bewe'gingen , welke wij 
gewoonlijk vrijwillig noemen; 
maar de ziel schijnt inte
gendeel aan hetzelve te zijn 
onderworpen in al diegene, 
waarin zij in eenen staat van 
lijdelijkheid i s ; dit kan de 
dagelijksche ondervinding aan 
iedereen bewijzen, die de 
woorden niet voor de zaken 
neemt." Voor het overige, 
kan men gelaoven ,*dat het 
gevoelen van SADVAGES zich 
bewaarheidt door wijzigin
gen , welke evenzeer de on
bepaalde wijxe logenstraffen, 
op welke hij dezelve verde
digt , en waarop zijn tegen
strever dezelve loochent, (zie 
STAHL), SAÜVAGES was diep 
5 
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ervaren in de wiskunde; maar 
hij maakte er een belagche-
lijk en gevaarlijk gebruik van 
in de geneeskunde „ terwijl 
hij die kunst, aan de ge-
strengste algebraïsche bere
keningen en aan de betoo
gingen der verhevenste wis» 
kunde onderwierp. Eennieuw 
bewijs tot welke dwaashe
den , de hardnekkige beoefe
ning der wiskunde aanleiding 
geeft, vooral wanneer men 
te veel g,ewigt aan dezelve 
hecht (Zie' Wou?F), Onder 
de werken, welke hij oier 
de geneeskunde heeft in het 
Jicht gegeven , onderscheidt 
men zijne Paihologia, in 
12.1110, verscheiden malen 
herdrukt ; en zijne Nosolo» 
gia methodica, jfmsierdatn, 
1763, 5 dl.n in 8?o; Air-
TONIDS CRAMER, een genees
heer , heeft er in dezelfde 
stad, in 1768,2 èlfi in 4*o., 
eene uitgave van geleverd, 
verrijkt met nieuwe beschrij
vingen van ziekten, welke 
SADVAGES in de drie laatste 
jaren zijns levens verzameld 
had. DU werk is door Nl-
COLAS in hel Fransch ver
taald i Parijs, 1771, 3dl,n 
in 8.y° Men vindt in het
zelve een algemeen eh be-
redenéerd Woordenboek der 
«ekten, en eene algemeene 

•Inleiding, tot de wijze om 
dezelve te kennen en te ge
nezen Ofschoon dit werk 
«g algemeen op prgs wordt, 

gesteld , verwijt men eoliter1 

aan den schrijver, het getal 
der ziekten al Ie zeer te heb-
ben vermenigvuldigd, wijl 
hij dezelve veeleer door de 
kenteekenen dan door de oor
zaken bepaalt. Nog heeft 
men van SAUVAGES J 1.° / % -
siologice mechanica? elemen» 
tct) Amsterdam, 1755, in 
12.m°; — 2.°Meihodusfo' 
liorum , etc. 's Gravenkage, 
1751, in 8vo.; Men vindt 
in dit werk de naamlijst van 
omtrent 500 planten, die in 
het Botanicon Monspeliense, 
door MAGNOL in net licht 
gegeven , ontbreken. — 3.° 
een aantal Ferhandelingen 
en memori'èn. Degene die 
door akademiën bekroond 
zijn, zijn gezamenlijk uitge
geven onder den t i l eV-van 

Chefs d'oeuvre etc. (Mees
terstukken van den Heer M 
SAUVAGES), lyon, 1770» i 
'dhn in 12>»; enz. Veie 
bekwame arts, te Moff' 
lier, in 1767 Overleden, 
behield, met cenenzeerui' 
gebreiden roem, eene grooie 
eenvoudigheid van zeden. »J 
Werd door zijne leerlingen 
bemind, en verdiende hunne 
liefde in volle maten. » " 
vermaak deelde hij hun zö"e 

kundigheden mede, die ° 
zonder praal en onge^ocin, 
in zijne sesprekken uitscni • 
terden. Zijne Lofrede doo' 
DE RATTE heeft verschelde» 
uitgaven gehad. 
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SAÜVU |HEXDRIK), een j 
geschiedschrijver enadvokaat 
bij het parlement van Parijs^ 
in die stad in 1620 geboren 
en in 1670 overleden, is de 
Schrijver van een werk in 
3 dl.»» in fol. getiteld: Bis-
toire etc. {Geschiedenis der 
oudheden van de stad Pa
rijs), De schrijver stierf zon
der den tijd te hebben ge
had, hetzelve ten einde te 
brengen. RODSSEAU, opzig-
ter in de rekenkamer , legde 
er de laatste hand aan, ver
beterde en vermeerderde ver
scheiden onderwerpen, Ook 
hem verraste de dood , en 
het werk werd eerst in 1724 
in het licht gegeven» In 
1733 herdrukte men hetzelve., 

SADVKÜR (JOZEF), een be
roemde meetkundige, te la 
Flèche, in 1653 geboren, 
was tot in den ouderdom 
van 7 jaren volslagen stom. 
De spraak-organen ontwik
kelden zich alstoen eerst zeer 
langzaam en trapsgewijze, 
en nooit werden zij geheel» 
onbelemmerd. Hij wijdde 
zich geheel aan de wiskunde 
toe, onderwees in den ou
derdom -van 23 jaren de meet
kunde, en had prins EUGE-
fllüs tot leerling. Het zoo
genaamde bassetspel was 
l0enmaals aan het hof in 
zwang. De markies DE DAN-
GfiAU vraagde hem, in 1678 
"8 berekening van den ban

kier tegen over de ponteer-
ders, De wiskunstenaar vol
deed zoo volkomen aan deze 
vraag, dat |iODEwiJK XIV 
zelf de verklaring zijner be
rekening wilde aanhooren» 
In 1680 werd hij verkozen 
om de wiskunde te onder
wijzen aan de pages van Me
vrouw de DADPHINB , die veel 
belang stelde in de talenten 
van SADVEOR. De grpote 
CONDÉ nam ook smaak voor 
hem op , en die smaak werd 
weldra door vriendschap ver-
Vangen. Het doel om aan 
eene Verhandeling derves* 
tingwerken te arbeiden, be
woog hem om, in 1691 , 
naar de belegering, van Mons 
{Bergen in Henegouwen) te 
gaan, alwaar hij 'dagelijks 
de loopgraven beklom. Hij 
bezocht daarop alle Vlaam-
sche steden, en bij zijne terug
komst , werd hij tot Gewoon 

^wiskunstenaar van het hof 
benoemd. Hij had in 1686 
reeds eenen leerstoel voor de 
wiskunde bij het koninklijk 
collegie bekleed , en in 1696 
werd hij als lid der akade-
mie van wetenschappen aan
genomen, Toen eindelijk: 
VADBAN , in 1703 , lot maar
schalk van Frankrijk werd 
verheven ,. stelde hij SAUVEÜR 
aan den koning als zijnen op
volger voor in den post van 
examinator der krijgsbouw-
kundigen," de koning benoem
de hem ak'zoodanig, en schonk 
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heai eene jaarwedde. Tot 
aan zijnen dood, io 1716 
voorgevallen genoot SAUVEÜR 
dezelve. Deze geleerde was 
gedienstig, zacht en zonder 
eenigen luim ,, zelfs in het 
inwendige zijner huishouding. 
Ofschoon zijn naam in de 
wereld zeer verspreid is ge
raakt , heeft zulks echter 
niet de minste inbreuk op 
zijne eenvoudigheid en na
tuurlijke openhartigheid ge
maakt. Hij was zonder de 
minste laatdunkendheid, en 
zeid.e dikwijls: wat de eene 
mensch in het stuk van tyis» 
kunde vermag, kan de an
dere ook. Men heelt van 
hem verscheiden werken in 
de Memorïèn der akademie 
van wetenschappen ,. kaarten 
van de kusten van Frank
rijk; eene Meetkunde, en 
verscheiden wiskundige hand- \ 
schriften. 

SAVARON (JOANSES) , ge
schiedschrijver en overheids-
persoon, in 1550 te Cler* 
mont-Férrand, in Juver-
gne geboren. Hij sproot uil 
eene aanzienlijke familie van 
dat gewest. Hij was pre
sident en luitenant-generaal 
van het land voogdijschap zij, 
«er geboorteplaats. In iioe-
danigheld van afgevaardigde 
^ » den burgerstand der pro-
1 ?,°,Wi™T*ne ' w^hiji„ 
1614, by de Algemeene Sta
ten tegenwoordig , die in dat 

jaar te Parijs gehouden wer« 
den , en verdedigde er met 
ijver en klem de regten van 
den burgerstand, weJkemen 
in deze vergadering scheen 
niet te willen toelaten. Hij 
pleitte vervolgens met on» 
derscheiding voor het par
lement van Farys, en over
leed in 1622. Er bestaan 
van hem een aan la J geschrif
ten , waarvan men de hj'st 
vindt in de Gedenkschrif
ten van NlCERON, l7,dedl. 
De voornaamste zijn: 1.° 
Sidonü Jpollinaris opera, 
1609, in 4.to; met aantee-
keningen. — 2>° P Origine 
etc. (De oorsprong van Cler-
mont, hoofdstad van Ju' 
vergne), in 8.v°; PüïRO3 

DORAND heeft van dit even 
zoo geleerde als naauwkeu-
rige werk, eene vollediger 
uitgave geleverd ,1662 , w 
fol.;— Zto Traite etc.(Ver> 
handeling tegen de tweege
vechten) , 1610., in 8J°5 
~ 4.0 Traite etc, (Verhan
deling over de SouvereM* 

Jeit des IConings en van 
zijn rijk) , aan de «ft6!"'* 
digden van den adel, |°1 &» 
in 8.vo; een belangrijk en 
zeldzaam werk. — 5.° Chro
nologie, etc. {Tijdrekening 
der algemeene Staten van 
af 422 tot J606) PW*.» 
1605, in 8.vo, herdrukt w 
1788 in 8.™ De schrijver 
heeft ten doel gehad, oin 
aan te toonen , dat sedert de 
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grondlegging der monarchie, 
tot op LoDEWUK XIII, de 
burgerstand door den koning 
steeds jtot de algemeene Sta
ten is beroepen, en er zit
ting en uitbrengende stem 
heeft gehad. 

SAVARY (JACOBÜS), een 
beroemde handelsman, te 
Doué, in Anjou, in 1622 
geboren, maakte te Parijs 
eene aanzienlijke fortuin in 
den handel. Hij was voor
nemens eenen post Van se
cretaris des konings te koo-
pen ; maar FotJQüET gaf hem 
de pacht van de domeinen 
der kroon ; de vervalling van 
zijnen bescherrrier sleepte de 
zijne na zicb. Hij werd ech
ter in 1670 benoemd, om 
medetewerken aan het FFet~ 
boek van Koophandel, het
welk in 1673 in het licht 
verscheen , en had grootelijks 
deel aan dien arbeid. Men 
heeft daarenboven van hem: 
1.° Le Parfait etc. {De vol
maakte Koopman) , waar
van er verscheiden uitgaven 
zijn geweest, eerst in een 
enkel, en later in twee dee-
hü in 4.to; waarin men te
vens heeft opgenomen: — 
2.° Avis etc. (Advyzen en 
•Raadgevingen in de belang-
ri)kstehandelaangetegenhe-
*»«). Deze beJ( wame han
delaar overleed in 1690. 

SAVARY (JACOBÜS), heer 

van Rrulons , zoon van den 
voorgaande in 1657 geboren. 
Was algemeen inspecteur der 
Douane van Parijs t en werk
te gezamenlijk met PHHÉMotr 
LODEWIJK SAYARY ,, een' zij
ner broeders, ka'nonik der 
kerk van St. Maur-des Fos~ 
sés, aan het algemeen woor
denboek voor den koophan
del, dat in 1723, in 2dl.n 
in fol, in het licht ver
scheen. JACOBÜÖ overleed 
in 1716 aan eene borst-zin
king, en zijn broeder in 
1727, in den ouderdom van 
73 jaren. Men heeft van 
dezen laatste een 3.d e deel y 
in 1729 gedrukt, om tot 
vervolg te dienen op het 
fFoordenboekvoor den koop* 
handel, dat, ondanks eenige 
onnaauwkeurigheden , eene 
der nuttigste compilatiën i s , 
welke er in de Fransche taal 
over dat onderwerp bestaan. 
Hetzelve is in 1748, 3 •dl.» 
in fol,, herdrukt. 

SAVARY (NICOLAAS), een 
reiziger en oudheidkundige, 
in 1750 te Fitte in Bre* 
tagne geboren, is bekend 
door eene Ferlaling (in het 
Franscb) van den Koran, 
de aedeleer van MAHOMED, 
Brieven over Egypte, en 
Brieven over Griekenland. 
Een losse, vruchtbare, soms 
welsprekende schrijver ztjn~ 
de , werd hij echter soms be-
heerscht door zijne verheel-
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dingskracht, door het aan- J 
lokkelijke der schijnbare te* i 
genstrijdigheden., door de 
zucht om veeleer zonderling 
dan naar waarheid te zijn 5 
hij verwierf alzoo enkel de 
goedkeuring van oppervlak
kige lezers , die zich om niets 
bekommeren , als men hen 
slechts vermaakt. Zijne, ver
taling van den Mcoran is 
naar die van DE SALE gevolgd, 
en even zoo gebrekkig als de 
zijne. Aan het hoofd der-
zelve 'vindt men een Leven 
van MAHOMED , waarin, die 
bedrieger grootelijks gevleid 
wordt. Zijn moed, zijne zoo
genaamde staatkunde wordt 
groote lof toege-zwaaid, en 
men slapt over zijne bedrie
gerijen , zijne bijgelovighe
den, zijne wreede en bloed
dorstige dweepzucht onge
merkt heen. [Deze vertaling 
is in 1826, 2 dl.» in 18.»"; 
herdrukt]. Wat de Brieven 
over Griekenland betreft, 
die omtrent het tijdstip van 
zijnen dood in het licht zijn 
verschenen, Parijs, 1788, 
in 8.vo, en herdruktin 1798 , 
hierin nebben wij slechts eene 
merkwaardig? zaak gevon
den*, namelijk dat SAVART 
er met veel moed den kruis, 
togt tegen de Turken ïn 
predikt, niet om het Chris-
tendom te herstellen, in de 
mtgestrektegewesten, welke 
wj overweldigd hebben, min-
«er nog om de heilige plaat. 

sen te heroveren, o neen 1 
de filozofie hecht hare goed
keuring niet aan overwin
ningen met dat oogmerk on
dernomen,; maar enkel om 
de pest, het despötistnus, 
de verachting der kunsten 
te keer te gaan. » Bij het ge-
zigt dier treurige tooneelen , 
zegt hij , zucht en veront
waardigt zich mijn hart, mij
ne gal ontsteekt; en ik vrensch-
le geheel Europa te doen 
zamenspannen tegen die Tur
ken , welke, van de Arme-
nische bergen gedaald, de 
natiën op hunnen doortogt 
verpletterd, en zich door 
stroomen bloeds, eenen weg 
tot den troonvan JTonslan-
tinopel hebben gebaand. De 
schoone landen, welke zij be
wonen, hebben de woest
heid hunner inborst met ver-

zacht; de sterkte is hunne 
wet, de sabel hun regt, 
Ongelukkiglijk, dat een 01 
twee jaren na de u.tgave 
dezer brieven , de fransen 

aan wie dit alles in het Dg-
zonder gerigt was, ten °P 
zigte der kunsten e n . « t j " 
schappen geheel andere1 
ken zijn geworden, nau , 
welke aan SAVERT W» J * 
verdriet berokkend hebben. 
Men heeft na zijnen dooa» 
te Parijs, den 4 Februari] 
1788 voorgevallen, "> »° 
licht gegeven, een werk" 
hij bijna voltooid had gel» 
ten. Het i s , zegt men, ee' 
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uit het Arabisch vertaald ver
telsel, waaruit niets bondigs ; 
is teputten. Ook heeft SAVA-
RY eene Arabische Spraak' 
kunst nagelaten, die met 
degene, welke later DESACÏ 
heeft geleverd,. niet kan ver» 
geleken worden. Hij hield 
zich ook bezig met een Ara
bisch Woordenboek, het
welk echter, nooit het licht 
heeft gezien, 

* SAVAUT (ANNA JOANNES 
MARIA RENATUS) , hertog van 
ROVJGO , luitenant-Generaal, 
in 1774, in het dorp Mare 
in Champagne geboren, om
helsde vroegtijdig den mili
tairen stand. Naauwelijks; 
16 jaren oud zijnde, werd 
hij in 1790 benoemd als 
tweede luitenant bij het rui-v 
terij -regiment RoyaUNor-
tnandië, en in 1794, be
hoorde hij tot den staf van 
het leger des Bijns. Reeds 
kapitein bij het leger van 
MOREAU , voerde hij het be
vel overeen bataillon, welks 
bewegingen voor de IYan« 
sche soldaten den overtogt 
der rivier beschermden. In 
den slag van tfriedberg». 
stond hij aan het hoofd van 
de regter colonne desFran* 
schen legers, tastte den lin
ker vleugel des vijands aan , 
en droeg krachtdadig bij tot 
de aldaar behaalde overwin-
ning» Een nieuwe overtogt 
°« r den Mijn, bood hem 

in. het volgende jaar , eene 
nieuwe gelegenheid aan, om 
de .achting zijner chefs te 
verdienen. De generaal DE-
SAIX vertrouwde hem het ge
leide zijner divisie toe , de 
overtogt had met'geweld en 
op helderen dag plaats, en 
de dapperheid van SAVART 
werd beloond met den rang 
van luitenant-kolonel. Wel
dra volgde hij, in hoedanig
heid van adjudant, den ge
neraal DESAIX mar Mgyple , 
verwierf in dien veldtogt nieu* 
vre aanspraak op zijn .ver
trouwen , en vergezelde hem 
in hoedanigheid van kolonel 
naar Italië. In den slag van 
Marengo,benoemde NAPO-, 
LEON hem tot zijnen adju
dant, Kort daarna tot het 
bevelhebberschap van een 
uitgelezen legioen-gendarme
rie verkozen, was SAVARF 
voornamelijk met de garde 
van den eersten consul be
last , en bij de verheffing 
van NAPOIEON tot dë keizer
lijke waardigheid, was hij 
generaab officier. In 1805 
zond die vorst hem, vóór 
en na den slag van dhister» 
lil»., tot keizer ALEXANDER. 
In 1806 vergezelde SATABÏ 
hem naar Prutssen , en deed 
in het open veld , aan het 
hoofd van een corps flankeurs, 
eene sterke Pruissische afdee-
ling, door een geducht ge
schut beschermd , capitule
ren, In dezen zelfden veld-
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toort, ontving hij de onder
werping der steden Hameln 
en Fineburg aan de fF~e-
%er, en 13,000 man wer
den krijgsgevangen gemaakt. 
Na dezen belangrijken vcld-
togt, begaf hij zich naar 
Warschau weder bij den 
keizer, en in 1807, naden 
slag van Êylau, voerde hij 
in de plaats van den toen
maals zieken maarschalk LAN-
HES , het bevel over het 5Ae 

leger-corps. Den 16 Febru
ari) , verwierf hem de op de 
Russen behaalde zegepraal, 
het groot-kruis van het le
gioen van eer; in hetzelfde 
jaar streed hij in de Veld
slagen van Ueilsberg en 
Friedland, aan het hoofd 
eerier brigade der keizerlijke 
garde; en zijne geWigtige 
diensten verwierven hem den 
titel van hertog van Rovigo , 
benevens het landvoogd.ijscbap 
van Oud-Pruissen, te JTo» 
ningsbergen. Na den vrede 
van Tilsit, werd SAVART 
met de staatkundige belan
gen van Frankrijk te Pe
tersburg belast, en zijne zen
ding duurde zeven maanden, 
de hertog van Rovigo ver-
liet §ïi Petersburg, alwaar 
de hertog van PFeenen hem 
als gezant verving, om zich 
naar Spanje te begeven , al-
*™* hij, na de komst tot 
de kroon van koning JO
ZEF, het opperbevel ovef het 
tfransche leger voerde, en 

de Spaansche junta te 'Ma* 
drid presideerde. Na de in
huldiging van den nieuwen 
koning, vergezelde hij den 
keizer naar de conferentiën 
vaö Jiïrfurt, keerde met hem 
naar Spanje terug, en volg
de hem andermaal ter ope-i 
ning van den Oostenrijkschen 
oorlog in 1809. In dezen 
veldtogt werd hij gekozen, 
ter vervulling eener even zoo 
gevaarlijke als gewiglige zen
ding. Ondanks de vijande
lijke legercorps, had hij do. 
stoutheid en het geluk, om 
aan het hoofd van 100 rui
ters , aan den maarschalk 
DAVOÜST bevelen over te bren
gen , waarvan het welgelnk-
ken der krijgsverrigtingen 
des keizers afhing, en de 
slag van Eokmüld werd ge
wonnen. Nadat de Weener-
vrede, het leger,, in 1Ö1U 
naar Parij?, had le™88?" 
voerd, werd het ministerie 
van policie aan den hertog 
van Royigo toevertrouwd, 
en hij bekleedde dien aan-
zienlijken post tot in het jaar 
1814. Bij de terugkomt 
van NAPOLEON van net ei
land Elba, werd hij tot pair 
en eersten inspecteur der gen 
darmerie benoemd. Na . 
honderd dagen, vertrok mj 
met BONAPARTE, dien nj 
naar St. Belena wilde vol
gen , doch op bevel van hei 
Britsch bestuur, werdhvjva" 
hem gescheiden} en ge»*0. 
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keiijk naar Malta vervoerd. 
Na eene gevangenschap van 
zeven maanden , ontsnapte 
RÖVIGO uit Malta, en vlugtte 
naar Smyrna, alwaar hij ver
nam dat hij door het Fransch 
gouvernement ten dood ver
oordeeld was: in die stad 
verontrust, dacht hij eene 
schuilplaats in Oostenrijk te 
vinden, welk land hij echter 
moest verlaten om naar Smyr-
na terug te keeren, van waar 
hij zich eindelijk in 1819 
naar Engelandbegaf. Tegen 
het einde van hetzelfde jaar, 
sterk door het besluit, het
welk hij genomen had , en 
waarvan hij het geheim aan 
niemand had toevertrouwd, 
landde hij te^ Oslende, en 
begaf hij zich naar Parijs, 
om zijn hoofd aan te bieden. 
De Abbaye werd hem als ge. 
vangenis aangewezen ; in reg-
ten betrokken, werd hij den 
27 December door den eer
sten krijgsraad eenparjglijk 
vrijgesproken , en keerde hij 
tot het privaat leven terug. 
Op het einde van 1831 werd 
hij door het uit de omwen
teling van 1830 ontsproten 
bestuur, tot opperbevelhebber 
van het Fransche leger in 
Afrika benoemd ; zijn staat-
en krijgskundig beheer heeft 
in die volkplanting eervolle 
herinneringen nagelaten. Te 
Algiers door eene verzwe-
"ng aan de tong overvallen , 

-*XII, DEEL, 

kwom hij te Parijs terug, 
alwaar hij , na met heiligen 
ijver en met stichting de laat
ste pliglen te hebben vervuld, 
welke de Godsdienst ons voor
schrijft, in de maand Junij 
1833 overleden is. In 1824 , 
had hij eene Ferhandding, 
in het licht gegeven, over 
den dood van den hertog 
van EftGHlÊN. 

SAYBRT (ROELAND), een 
schilder, in 1576, te Kort-
rijk geboren, en te Utrecht 
in 1639 overleden, was de 
kvveekeling van JACO^ÜS SA-
VERT, zijnen broeder, en 
werkte in zijne manier. ROE
LAND heeft uitgemunt in het 
schilderen van landschappen; 
en, wijl hij!geduldig en werk
zaam was , waren zijne stuk
ken zeer net en zindelijk. 
Keizer RÜDOLF I I , een goede 
kenner,, hield dezen kunste
naar lang bezig, en spoorde 
hem aan , om de gezigten, vol 
rijkdom eu verscheidenheid , 
welke de bergen van Tyrol, 
aan de oogen van den aan» 
schouwer aanbieden , te beoe
fenen. SAVJEBT heeft dikwijls 
met veel vernuft, watervloe
den voorgesteld, die zich bo
ven van de rotsen nederstort« 
ten. Hij heeft ook zeer goed. 
dieren, planten en insekten 
voorgesteld. Zijne beelden 
zijn aangenaam, en de opleg
ging zijner kleuren is geestig, 
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ofschoon soms een weinig 
dor, terwijl bij in het al
gemeen een al te menigvul
dig gebruik van de blaauwe 
kleur heeft gemaakt. Men 
heeft verscheiden stukken 
naar hem gegraveerd , onder 
anderen zijnen heiligen Hm~ 
MONYJUUS in de woestijn,; 
Een bosch vol wilde paar* 
den ; JDAM en EVA , in het 
aardsch-Parijs ; Men land
schap met bosch-iafereelen; 
de Schepping; Zandgezig-
ien,' rotsen ; watervallen ; 
enz. 

* SATI {PETRUS) , een Je* 
suit, in 1728 in Pièmont, 
geboren, beoefende delette
ren , en heeft de volgende 
vertalingen uit het Latijn in 
het Italiaansch nagelaten; 
1.£ Be institutione adoles* 
centis, door pater FERRA
R I , MUane 1750; •— 2.« 
Samenzwering van CJTJ-
LINA) door SALLÜSTIVS, 
Turin 1763; — 3>o Derebus 
gestis EVGENH principis 
« Sabaudia bello Italico. et 
bello pannonico, van pater 
FERRARI, MUane, 1754, 
De stijl, san pater SAVI is 
even stoo naauwkeurig als 
aferigjk. Hij overleed te Mi-
Ime, in 1782. 

_ * ..SATWHT. (GHRISIOFFEL 
»EJ , een geleerde der zes-
wende eeuw, in 1540, op 
het kasteel van SAVIGNY, in 

de Ardennes geboren, wordt 
door e,en aantal critici BIS 
de eerste encyclopedische 
schrijver beschouwd. Het 
werk, hetwelk hem die eer 
heeft verdiend , is getiteld: 
Tableaux etc. {Volledige 
beschrijvingen van alle vrije 
kunsten , bevattende eené 
verdeeling dier kunsten, hij' 
een verzameld en in orde 
geregeld, tot gemak en voor
deel der jeugd), Parijs , 
1619, in fol.j van 37 blad-
zijden, 18 zijn gedrukt, en 
de 19 andere zijn met de 
teekeningen van J. Cousitf, 
afbeeldingen in hout gegra> 
veerd, die door dezelve te 
vereenigen , slechts één ta
fereel voorstellen. Volgens 
de naauwkeurigste nasporin-
gen, is de eerste uitgave 
van dit seldzame boekdeel, 
van 1587, in fol.; de te-
stem zoo als SAVlfiNr dezel
ve noemt, en er de verkla-
ring van geeft, zijn de spraak
kunst i de redeneerkunde, 
de welspreekkunde, de re
kenkunde, de meetkunde, 
de gezigtkunde, de toonkunst» 
de wereld beschrijving, d e 

planeetkennis, de aardrijks-, 
natuur*, genees-, en zede-
kunde , de rëgtsgeleerdheid, 
de geschiedenis en de god
geleerdheid. PAPittOJf ,en 
DJEUSJCE DE SALES hebben 
beweerd dat de tafels va» 
SAVIGNT , als een encyclope
disch stelsel beschouwd, den 
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ëncyclopedischen boom van 
BACO voorafgaan. Infusschen 
is het, volgens het gevoelen 
va-n BHDNET, aan NICÖXAAS 
BERGERON, ia 1584 overle
den , dat men déze uitvinding 
zou te dankéa hebben , wijl 
hij bij zijn overlijden heeft 
nagelaten : Arbre etc. (Al-
gémeene boom der opeenvol' 
ging en aaneenschakeling 
aller kunsten en wetenschap' 
pen), waaruit SAVIGNT zijne 
tabellen ontleend heeft, die 
daarenboven eerst irr 1587, 
drie jaren na den dood van 
BERGEROJT, in het licht ver
schenen. MERCIEK DE SAINT-
LÉGER verzekert zelfs dat 
BERGEROIÏ, het werk van 
SAVIGSY herzag en de ta
bel, de godgeleerdheid be
treffende , zamenstelde. BRO-
HET ontwikkelde er de twist» 
schriften • in, waartoe dit 
werk heeft aanleiding gege
ven. De koninklijke biblio
theek van Frankrijk bezit 
een belangrijk exemplaar der 
Tabellen van SAVIGNT. De 
bibJiothekaris LA CROIX DIT 
MAINE verzekert dat »SAVI-
«Nr verscheiden schoone en; 

geleerde boeken, betrekke
lijk het onderwijs van den 
adel had zamengesteld, die 
te Parijs gedrukt werden, 
zoo als deze heeft zien begin
nen en er de platen van snij
den." B e derde uitgave van 
het ManuelduUbraire bevat 

Y 2 

een belangrijk verslag betrek
kelijk SAVIGNT. JEr bestaat ook 
een portret van dezen ency
clopedist, die vaö de voeten 
uit r zijn boek deiï hertog 
van NEVBRS, in wiens dienst 
hij ahr opziener der garde-robe 
stond , aanbiedende, wordt 
voorgesteld. Het tijdstip Van 
zijnen dood is onbekend. 

SAVILE (HENDRIK) , een Én-
gelsche godgeleerde, den 30 
November 1549 , te Brad-
% , in de provincie Tórk 
geboren, een door de fortuin 
niet zeer begunstigde ridder, 
proost van het doflegie van 
Eaton, bij JWindsor, den 
l9Februarij 1622 tè Oxford 
overleden, was een der voor
naamste sieraden van de Uni
versiteit dier stad. Men heeft 
aan^ zijnen arbeid Commen* 
tarten op EOCHDES en TA-
CITOS te danken , benevens 
eene Uitgave in het Grieksch 
der Werken van den B. Jo-
JNNEs CBRYSOSTOMUS, Ba
ton , 1612, 9 di.n in foi. 
Deze uitgave is schoon en 
naauwkeurig. Men heeft be
weerd, dat FRONTON DÜ DVC , 
die omtrent denzelfden t|jd 
als hij dien kerkvader pil-
gaf, zijne uitgave leverde, 
Volgens de bladen , welke men 
hem ter sluiks uit Engeland 
zond ; maar het zou ten min
ste even, zoo redelijk zijn te 
Beweren dat SAVUE zijne 
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uitgave leverde volgens de 
bladen, welke men hem ter 
sluiks uit Frankrijk ver
schafte. Nog heeft men van 
hem: Rerum anglicarum 
scriptor espost BEDJM, Lon-
den, 1596, in fol.; een 
werk vol geleerde nasporin-
gen. Hij was het die in 1618, 
de Ferhandeting tegen de 
Pelagianen van BRADWARDIIÏ, 
in het licht gaf. — ZieBiuD-
WARDIN. 

SAVOIE-ROUIN. — ZieSX-
VOÏE ftoUÏN, 

SAVONAROLA (JOANNKS MI-
CHAEL), een Italiaansche arts, 
te Padua, in 1384, uit eene 
beroemde familie geboren. 
Hij begaf zich in de orde 
van den H. JoABWES van Je-
rwaalem, maar zijne zucht 
voor de studie deed hem die 
betrekking weder verlaten. 
In zijn vaderland terugge
keerd , wijdde hij zich aan 
de geneeskunde toë, en ont
ving de doctorale waardig
heid. SAVONAUOLA reisde door 
Italië , Frankrijk , Duitsch-
land, Mngeland .enz. Hij 
werd lot lector aan de uni
versiteit van Padua benoemd, 
en verklaarde aldaar in 1436 
üe werken van AVICENNA/ 
den eenigen schrijver, die 
toenmaals tot grondslag van 
het geneeskundig onderwijs 

i diende. Tegen het einde zij
ner dagen vestigde hij zich 

te Ferrare, alwaar hij den 
leerstoel der practische ge
neeskunde bekleedde; hij 
overleed aldaar in 1462. Er 
beslaat van hem: ipdebak 
neis et thermis naturalibtis 

' omnibus lialice, sicqueloli-
us orbis, proprietatibusque , 
eorum , Ferrare , 1485, in 
fol. iFenetïè, 1592,in4.t°; 
— 2.0 Practica de cegri' 
tudinibus a capite usqtte ad 
pedes i Pavia, 1486,,in fol.; 
herdrukt onder dezen titel: 
Practica major, Venetïè, 
1498 en 1560, in 8J° ; — 
3> Speculum physiogno-
mioe; — 4.o de magnificis 
ornamentis Paduw; — 5.° 
In medicinam praclicam in-
troductio, 1533, in 4.t0 

SAVONAROLA (FRANCISCÜS), 
uit dezelfde familie als "e 

voorgaande, te Padua gebo
ren , was een der beste nieu
were Latijnsche dichters en 
heeft eene verzameling La
tijnsche puntdichten nageto
ten, die verscheiden malen 
herdrukt is. SCAMÉON prQst 

dezelve zeer, in zijn werK 
getiteld: De antiquilalef" 
bis Pataviï, FRANCISCÜS,&A-
VONAROLA overleed in l^ 9 * 

SAVONAROIA (HlERONtMOs)» 
klein-zoon van JOANNES^1* 
CHAët SAVONAROLA , »e *fr' 
rare 'm 1452, uit eene adel
lijke familie geboren, aan
vaardde het gewaad van de» 
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heiligen DOMINICUS, en on
derscheidde zich in die orde 
door zijne kanselwelsprekend-
heid. Florence was het too-
neel van zijnen roem; hij 
predikte, hij hoorde biecht 
hij schreef, en in eene yrije 
stad, vol factiën , kostte het 
hem geene moeite, zich aan 
het hoofd eener partij te 
stellen. Hij omhelsde die, 
welke voor Frankrijk tegen 
de MEDICISSEN was. Hij voor-' 
zeide dat de Kerk zou ver
nieuwd worden , en in af
wachting dezer hervorming, 
voer hij hevig uit tegen de 
geestelijkheid en tegen het 
hof van Rome, ALEXANDER 
VI excommuniceerde hem, 
en verbood hem te prediken. 
Na zich gedurende eénigen 
tijd daarvan onthouden të 
hebben , begon hij weder met 
meer vuur dan ooit, Alstoen 
bedienden zich de Paus én 
de MEDICISSEN, legen SAvo-
NAROLA, van dezelfde wapens, 
welke hij bezigde; zij deden 
een' Franciscaner tegen den 
Jakobijn opstaan. Nadat de 
laatste thesis had voorgedra
gen , welk veel gerucht maak
ten, bood de minderbroeder 
aich aan, om te bewijzen 
dat zij kettersch waren. Hij 
werd door zijne ordebroeders 
ondersteund, enSAVÖNAROU 
door :de zijne. De beide or
den voeren heviglijk tegen 
elkander uit. Na verscheiden 
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onredelijke en niet zeer stich
telijke tooneelen, viel het 
tegen SAVONAROIA verbitter
de volk , op zijn klooster aan; 
men sloot de deuren om aan 
deze woestelihgen den ingang 
te beletten ; maar zij staken 
dezelve in brand en baanden 
zich eenen weg door het ge
weld. Om aan hen voldoe
ning te geven, zag de over
heid zich verpligt SAVONA-
ROLA als eenen bedrieger te 
vervolgen. Hij werd op dè 
pijnbank gebragt, en zijn ver-
hoor, zoodanig als hetzelve 
publiek werd gemaakt, scheen 
te bewijzen dat hij zoo wel 
een bedrieger als een dwee-
per was.' Het is fceker, dat 
hij zich beroemd had, ver
scheiden gesprekken met God 
te hebbén gevoerd en dat 
hij zulks aan zijne orde-broe
ders had doen gelooven. Hij 
beweerde ook groote gevech
ten met den duivel te hebben 
gehad. JOANNES FRANCISCDS 

PlC DE IX MlRANDOtE , de 
schrijver van zijn Zeven , ver
zekert , dat de duivels die het 
dominikaner - klooster kwel
den , op het gezigt van broe
der HIERÖNTMUS beefden. 
Paus ALEXANDER VI zond den 
generaal der dominikanen en 
den bisschop RóMOUNO, die 
hem van de gewijde orden 
ontzetten , en hem mét twee 
zijner ijverigste voorstanders 
aan den wereldlijken arm 

' 3 
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overleverden. Zij werden ver
oordeeld om opgehangen en 
verbrand je worden, welk 
vonnis den 23 Mei 1498, 
ten uitvoer werd gebragt» 
Naauwelijfcs, had hij den geest 
gegeven, pf rne,n gaf onder 
zijnen naam , zijne Belijdenis 
ïn Jĥ t licht,, waarin hem 
vele bpitensporigheden wer
den aangewezen, maar niets 
•wat de doodstraf, en wel 
eene zoo wreede en onlee-
rende straf verdiende. Hij 
stierf mgt onverschrokken-
beicl in den ouderdom van 
46 jaren. Pic PE I.A MlRAN-
poiE maakt van hem penen 
heilige. Hij verzekert dat zijn 
hart in fle rivier werd ge
vonden, dat hij er een ge
deelte van bezit, en dat hem 
zulks des te dierbaarder is, 
daar hij ondervonden heeft, 
dat het de ziekten geneest, 
én de duivelen uïtjpagt. Hij 
merkt aan, dat een aantal 
dérgenen, "welke dezen do-
minikaner vervojgden, op 
ee«e ellendige wijze 0411 het 
leven kwamen, en onder dit 
getal rangschikt hij Paos Aup;x> 
ANDER VI, &AYoi?A.Ro:tA heeft 
BPg vele aftdere lofredenaaps 
geyop'sleii, "We beroemdste> 
m mter QÜJTIF, zijn AJÏ. 
SRpsi?sCATa4il I I f ) Bj5ÜV]ir 

•«ARÖN, AtPAMDER , JSJE-

W» dPnftiqikape,r religieuzen 
W b i j nien moet voegen 

AoscANo, PLAMINIOS enz. Hij 

heeft nagelaten in het Itali» 
aansch Leerreden, eene ver
handeling getiteld Triunip/ius 
crucis f commentariën op 
hei gebed des Meeren, en 
op eenige Psalmen, eene 
verhandeling fle simplicüa-
te christiana, door BAIES? 
PANS in het licht gegeven, 
letjden, 1633,6 dl.» in 12,»° 

SAVOOIJE (THOMAS FRAN-
CISCDS VAN) , prins van Cos-
rignan., zoon van KAREL EM" 
MANUEL , hertog van Savooi
je , en van CATIURINA van 
Oostenrijk, werd in 1596 
geboren. Reeds in den ou-
derdom van 16 jaren, gat 
hij bewijzen van zijnen moed, 
en legde veel ijver aan den 
dag om zich \n Frankrijk 
te vestigen. Nadat do af» 
keer, welken de kardinaal 
PE RICHEWED voor zijn huis 
koesterde, hem bejej; had ie 
slagen, vereenigde bfl.',»wb 
rpet Spanje. Hij veroverde 
in 1634 Trier op den keur-
yorstelijken Aartsbisschop .-, 
dien hij gevangen, nam, en 
die in 1635 naar $«**** 
werd vervoerd. Maar WJ 
verloor , den 20 Mei van net 

zelfde jaar den slag van JW* 
(Mventium) tegen de. * r ? n ' 
schen. Om de heringing 
daarvan uit te wisschen, «eec> 
prins,THOMAS den Hojla»^ 
in 1636 het beleg van ƒ » w 
opbreken, en viel &••-" 
cardye, alwaar hij zich van 
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verscheiden steden meester 
maakte. Gedurende de min
derjarigheid van den prins, 
zijnen neef, begaf hij zich naar 
hét Milanesehe, ten seinde 
het regentschap te bekomen i 
en verklaarde den oorlog aan 
de hertogin van Savooije, 
zijne schoonzuster. Hij ver
overde Chivas, en verschei-
den andere steden, en.sloot 
in 1640 eene overeenkomst 
met Frankrijk; maar dit 
verdrag verbroken zijnde., 
verbond hij zich op nieuw 
met Spanjeé Hij sloot in 
1642, een. tweede verbond 
met de hertogin van• SanooU 
je, en een ander met t o -
JOEWUK XIII. Hij werd: tot 
opper-veldheer der leger
benden van Savooije en 
Frankrijk in Italië, be
noemd ,. alwaar hij met vèor-. 
spoed den oorlog voerde j en 
overleed; te Turin in 1656, 
den roem. van een?, hoewel 
onstuimig, en wispelturig, 
werkzaam prins nalatende. 
Het belang had even zoo veel 
deel aan zijne veranderingen 
als, zijne wispelturigheid. Hij j 
had twee zonen.. De oudste 
EMMANÜEL, heeft den tak 
van CARIRNAN voortgezet'. De 
tweede, EUGËNÏBS MAÜRITS , 
luitenant-generaal itiFrank-
rijk, in 1673' overleden, 
^ 3 de vader van den be* 
roedelen, prins EDGETOJS , 
«ie» hij hij OtYnipirMAN-

Cim, nicht van.den iaTdi-
naai MAZARir, verwekte* 'S. 

• SATTOBGNAIifO, " ( M A R I D S ) , 
graaf van: Belgrado , h\osi&& 
omtrent het jaar '1507. Hij 
onderscheidde zich? in hét 
beroep de? wapens, en werd» 
door de republiek •v«ia'.'./re« 
neti'è, met verscheiden aan
zienlijke posten .bekleed'. Het 
gedruisch der wapenen , be
lette hem piet zicli op de 
schoone letteren toe te: leg
gen* Er bestaat! vam hem: 
1.° De krygskiinde- Ie land 
en ter zee , volgens • hel öe-
grip en hel gebruik,' der 
dappere oude en nieuwere 
veldheeren, een in het Ita
liaanse!* geschreven en in" 4 
dl.» gesplitst werk.— 2»° 
Vertaling•,, in hetltaliaansbh. 
der geschiedenis van Poti-
BIüS. - .•:'." 

SATOX (LOPKWUK), te Saxi-, 
lieu, een stadje van Bour* 
gondiëI, in 1579:, geboren, 
legde zich in dem beginne 
op de heelkunde toe. Om er 
beter in te slagen, kwam hij 
te Parijs, alwaar hij wel» 
dra tot doctor h£ de genees
kunde bevorderd werd. HIJ 
overleed in die stad, ïn 1640!, 
als ijjfacts van XODEWIJE 
XIV. Hij was een= door zijne 
deugden eerbiedwaardig man, 
die een eenvoudig en droef
geestig voorkomen-had. Zijne 
4:" ' ' .. . 
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voornaamste werken zijn : 1.° 
Discours etc, (Verhandeling 
over de oude gedenkpennin' 
gen), Parijs,- 1627;™ 4.*°; 
een werk 'f. dat den begint 
nénden van' eenig nut kan 
zijn. ~ 2;Q~ ytrcniieoture etc. 
(Fransche bouwkunde van 
bijzondere gebouwen). Dö 
beste uitgaven van dit ge
zochte werk, zijn die van 
Parijs , met de aanteekènin-
gen van FRANCISCÜSBIONDEI., 
1673, en 1685, in 8.vo 
— 3.° Het boek van GALE-
ïfüs , Over de kunst om door 
aderlating te genezen, u\l 
bet Grieksch vertaald , 160é, 
in 12.mo; —4oJ)ecausi.s 

colorum, Parijs,'.1609., in 
S.vo Al deze werken dra» 
gen het kenmerk van scherp
zinnig- en geleerdheid. * 

1803, 8 dl» in 8 > Het 
laatste deel is een vervolg, 
en een kort begrip der beide 
eerste deelen , onder den ti
tel van Mpitomeonomastici 
litterarii, tot in 1449, ibid 
1792., in 8.vo flet geheele 
werk maakte veel opgang, 
en wordt nog: zeer op prijs 
gesteld. — 2.o Museum num-
marium Milano-FïscmiW' 
num, met pater BONDAM, 
ibid 17S6,:in 8 j o ; ;—3.° 
DlONYSH CATONIS Disticha, 
melius digesta el adcomrnu* 
niurn quorumdam locorum 
vitceque \ humance disciplu 
nam accommodatd, ibid, 
1778, door SAXIUSmeteene 
uitmuntende, voorrede ver
rijkt. Hij overleed te Utrecht, 
den 3 Mei 1806. 

SAXEN of SAKSEN (MAU-
RIT3, graaf van), een be
roemde veldheer,, te Dres-
den, den 19 October 1696 
geboren, was de natuurlijke 
zoon van FREDERJK.AUGUS
TUS I , keurvorst van Saksen, 
koning van Polen', en 'van 
de gravin van Zweedse/t-
Königsmarck. Hij w e r d 

opgevoed met den keurvor-
steJijken prins, later FBE-
DERIK AUGUSTUS I I , koning 
van Polen. : Hij diende in 
1709 en 1710, in heileger 
der bondgenooten, aange
roerd door prins EoGESlos 
en MAKXBOROUGH , was i» 
1709 getuige van de i"ne" 

* SAX of SAXIUS (CHRIS-
TOFFEI.) , een geleerde Duit-
scher, in 1714, te Mppen* 
doi'f geboren. Hij bezat eene 
even zoo uitgebreide als diepe 
geleerdheid, en was gedu
rende verscheidenjaren, hoog
leeraar der geschiedenis en 
oudheden aan de Universiteit 
van Üirsèchi, Er bestaan van 
hem , de navolgende werken ;• 
12* Onomasticon litterarium, 
sive Nomenclator histöricO" 
criticus prwstaniissimorum 
scriptorum ab orbe condilo 
usque ad satculi quod vivi» 
mus tempora digestus f edi-' 
Ho nova, ütr.echi', 1775» 
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Biingf van Bijsêel, onder
scheidde " zich' bij het beleg 
van Doornik, bij dat van 
Bergen, in ; den slag van 
Malflaquèt. De koning van 

'Polen belegerde kt: het vol
gende jaar Straalsond, de 
sterkste plaats van Pomtne-
ren. De jonge graaf diende 
bij dat beleg, en legde er 
de grootste onverschrokken
heid aan-den dag. In het 
gezlgt . des vijands, en met 
het pistool itfdehand, zwom 
hij de rivier over. Zijne 
dapperheid schitterde niet 
minder uit, in het bloedige 
gevecht van Gadebusch, als
maar hem, na een regiment 
ruiterij , waarover hij het be-
vel voerde, 'driemalen tot den 
aanval te hebben geleid, het 
paard , hetwelk hij bereed , 
werd doodgeschoten. Na de
zen veldtogt, huwde de gra
vin van Königsmarclt hem 
uit • aan de gravin van Xo-
bin; maar deze vereeniging 
was van geenen duur. De 
graaf, veranderlijk en eigen-
zinning in zijne iminnarijen, 
zoo wel als in zijn overige 
gedrag, deed zijn huwelijk 
in 1721 ontbinden, en had 
verscheiden malen berouw 
over dezen stap. Zijne echl-
genoote had hem niet dan 
Wet groot leedwezen verk
e n , doch zulks belette haar 
n i e t a kort daarna een nieuw 
huwelijk aantegaan; na de 

beruchte uitspraak van hun
nen stichter, maakte de lu
theranen geene zwarigheid, ' 
por: twee: mannen of twee 
vrouwen tegelijk te hebben. 
De graaf van Saksen had 
zich in 1717 naar Honga* 
rij'è begeven. De keizer had 
toenmaals aldaar een leger 
van ,100,000 man, onderde 
bevelen van prins EDGENIÜS , 
den schrik der Ottomannen» 
De Saksische krijgsman was 
tegenwoordig bij het beleg 
van Belgrado, en bij eenen 
veldslag, welken die prins 
op de Turken won. In 1718 
in Polen teruggekeerd, werd 
hij met, de orde van den wit
ten Adelaar versierd. Daar 
het door de verdragen van 
Utrecht en van Passarowüz 
bevredigde; Europa, den 
graaf geene gelegenheid meer 
aanbood , om zich te onder
scheiden , besloot hij in 1720 
zich naar Frankrijk te be
geven , alwaar de: Hertog 
van Orléans hem dooreen 
brevet van veld-maarschalk 
gevestigd hield. Na, in 1722 
een regiment te hebben be
komen , vormde en oefende 
hij hetzelve volgens eene wij
ze, die hij in zijne jeugd 
zelf uitgedacht had. Terwijl 
Frankrijk zich verbeeldde 
hem aan zich verbonden te 
hebben, ging de graaf, zoo 
wel door de eerzucht om 
souverein te zijn, als uit 

Y 5 
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natuurlijke wispelturigheid 
gedreven, met kuiperijen te 
werk omzien tot hertog van 
Koerland te doen verkiezen > 
en er vormde zich ia de 
staten des lands eene partij , 
die hem in 1726, als zoo
danig uilriep. PoleneaJRus-
land verklaarden zich tegen 
hem. De czario wilde dit 
hertogdom aan MENZIKOFF» 
dien gelukzoeker, die van 
pasteibakkersknecht , gene
raal en prins was geworden , 
doen ten deel vallen, Deze 
mededinger van den Graaf 
van Sakseri, zond 800 Rus
sen naar Mittau, die het 
paleis van den graaf omsin
gelden, en hem in hetzelve 
belegerden. De graaf, die 
sleahts 60 manschappen had, 
verdedigde zich met den groot-
sten moed., * Het -beleg werd 
opgebroken, en de Bassen 
zagen zich verpligt den af-
togt te- blazen.. Polen wa
pende zich tan zijnen, kant 
en daar MAÜRITS géene magt 
genoeg bezat, om zich te 
hafldhaven, zag hij zich in 
1729 verpligt om. af te dein
den, en eene gunstigere om-
stan(%tód afeewadkten. Men 
wil dat de hertogin van ICaer-
fanê, weduwe, Arai. IWA-
NOWNA (2.de dochter van den 
czarlWANALEXiowm, broe
der van VEXER den Graole), 
die hemeerst had ondersteund, 
m de hoop van met hem ia 
den echt l e treden; hem la* 

ter verliet, daar zij vreesde 
zijne onbestendigheid niet ie 
zullen kunnen bepalen, noch 
aijne zeden te verbeteren, 
Indien dit waar is, zoo de
den hem zijne gebreken, niet 
alleen Koerlcmd, maar zelfs 
den Moskovischen troon ver
liezen, welken die vorstin 
later beklom. Hij faegahiph 
op nieuw naar Frankfv^y 
en schreef aldaar zijne Mij
meringen of Drootnefijeni 
(Béverïes), 1757 ,5.dl.«, in 
4.*°, met platen, een. werk, 
waarin men.r onder leerzame -
aanmerkingen voor den veld
heer en voor den soldaat, 
zeer vreemde en zonderlinge 
denkbeelden aantreft, welke 
dezes beroemde; krijgsman ze' 
ker niet ernstig heeft voor| 
gesteld. Ofschoon de titel 
vele Bijzonderheden regtvaar-
digt, is het echter t«rg»l» 
achtig, of-hij ai diegene kan 
verschoonen," welke de schrij
ver verhaalt-, nien zou dezel
ve veeleer dimmen beeten, 
en dan nog zouden het slechts 
droomen zijn van eehenma", 
wiens verbeeidingakraw. 
zelfs gedurende het waken 
niet wel geregeld is.» DüöoeK' 
zegl een criticus, heefteenen 
grooten opgang gemaakt, ao° 
de bedorvenheid van het men-

schelijke hart, dat allerlei 
romans najaagt, waarin ae 
Godsdienst en, de zeden Be
laagd worden.;1 De hersen* 
schimmige denkbeelden, daar 
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het vol van is , hebben on
der de vorsten meer dan eenen 
ongemanierden aap gemaakt, 
waarvan sommigen deze proe? 
ve van nabootsing duur be
taald hebben." De dood des 
konings van Polen ontstak in 
1733, de oorlogsfaickel in 
Europa. De keurvorst van 
Saksen bood den graaf het 
opperbevel over al zijne troe
pen aan. Deze wilde liever 
in Frankrijk als veldmaar
schalk dienen, en begaf zich 
naar den Jtyn ', bij heileger 
van den maarschalk van BEKT 
WICK. Toen deze veldheer 
op het punt stond om te 
jttlingen den vijand aan te 
tasten, ziet hij den graaf 
van Saksen in zijne leger» 
plaats aankomen, Graaf! 
zeide hij hem dadelijk, ik 
wilde nog 3y000wiarisehap~ 
pen laten komen ; maar gij 
alleen kunt mij de plaats 
dier versterking vervangen. 
Het was in (Jit gevecht dat 
hij , aan het hoofd van een 
detachement grenadiers, in 
de vijandelijke liniën door
drong, en door zijne, dap
perheid de overwinning be
sliste^ Niet minder onver
saagd bij het beleg van PM-
lishurg, werd hij met een 
aantal aanvallen beiast, welke 
hij met even zoo veel roem 
*1* dapperheid ten uitvoer 
"Fa8t- De rang van luite-
jant-generaal was, in 1734, 
de beloonjng zijner diensten» 

De dood van KAKEL VI dom
pelde Europa weder in ver
deeldheden , welke de vrede 
van 1736 hadden uitgedoofd. 
Na de tegenspoeden door de 
ÏYanschen, in Bohème onder
vonden, bragt hij het Jeger 
yan den maarschalk DEBROG-
t iënaar den Rijn terug ,-Jiij 
plaatste aldaar verschillende 
posten t en maakte zich mees* 
ter van de verschansingen van 
Lauterburg, In 1744 maar
schalk van Frankrijk gewor? 
den, voerde hij het opper
bevel over een leger corps 
in Vlaanderen* Het jaar 
1745 was, merkw.aardig door 
de overwinning van Fonle* 
noy, welke door de inneming 
.van Doornik, Brugge; Gend, 
Oudenaarde, Ostende, Ath 
«n Brussel gevolgd werd. 
De veldslagen van Mocoux 
en Lafeld vermeerderde» zij
nen militairen roem. De ko
ning verhief hem in 1747 
tot maarschalk van al zijne 
legerbenden , en in 1748 tot 
algemeen.- bevelhebber der 
nieuwelings overwonnen Ne
derlanden [België), Dit jaar 
,werd gekenmerkt door dè 
inneming tan\ Maastricht, 
en het sluiten yap den yrer 
de,vden 18 October onder
teekend, De maarschalk yan 
Saksen begaf zich naar het 
kasteel van Ch&mbord, hem 
door den koning als; eigen" 
dom aangewezen. Hij yecBet 
dit verblgf enkel om eene 
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reis naar Berlijn te doen, 
In Frankrijk teruggekeerd, 
xustle hij uit van" zijne ver
moeienissen door èene le
venswijze , welke gestrenge 
mannen als een Siharüismus 
(wellustig leven) beschouw
den, en overleed — naar 
men wil, in een tweege
vecht doodelijk gekwetst •— 
den 30 November 1750. De
ze man, wiens naam door 
geheel Europa weergalmd 
had. vergeleek bij zijn ster-
Ten , zijn leven meteenen 
droom : Mijn heer DE SE~ 
NJG, zeide hij lot zijnen 
geneesheer, ik heb eenen 
schoonen droom gehad. Wer
kelijk Was zulks niets an
ders; van al zijne heldenda
den bestaat er geen spoor 
meer , en geene enkele zij
ner veroveringen is aan 
Frankrijk verbleven» Hij 
was in de luthersche gods
dienst opgevoed, en overleed 
in dezelve, » Het is te be
jammeren , geide eene ,aan» 
zienlijke prinses, bij het ver
nemen van zijnen dood, dat 
men geen de Profundis 
kan lezen , voor eenen man, 
die zo» teel ie Deum's heeft 
doen zingen !" Zijn lijk werd 
met den grqótsten luister naar 
Straatsburg vervoerd , om 
er in de luthersche kerk van 
den H. THOMAS te worden 
bijgezet, Een schoon mar
meren praalgraf, het werk 
van den beroemden FIGAUE , 

werd in 1777 in die kerk 
geplaatst, men ziet er niet 
zonder eenige ergernis voor 
de goede zielen , eenen wee« 
nendeh CUPIDO (want zulks is 
er een , ofschoon oppervlak
kige reizigers hem in eenen 
MABS hebben willen her
scheppen), op dezelfde plaats, 
waar eertijds de Catholijken 
het eeuwige offer opdroegen» 
Men heeft de Lofrede van 
den graaf van Saxen, door 
THOMAS, Parijs, 1761, in 
8.vo en zijne Gesökiedems 
door D'ESPAGNAC, 2 dl.11, 
in 12.»° Ofschoon deze ge
schiedenis teel naar eene lof
rede gelijkt, merkt echter 
de schrijver o p / dat in de 
drie veldslagen, waarop de 
roem van den graaf van W 
sen voornamelijk steunt, mj 
zoodanig wefd-geholpen, door 
alles wat in staat is, ^ 

'overwinning te verschafte*), 
dat het moeijelijk is&B"" 
krijgskundige talenten alzon-
derlijk te beschouwen, om 
er een luist oordeel over i 
vellen.' Men moet bekennen 
dat nooit een veldheer in 
zijne middelen beter onder
steund werd. Met het ver 
trouwen des konings tereer» 
werd hij iV geene «jner°n

ad 

werpen belemmerd, D V 
steeds talrijke legerbenden, 
wel gedisciplineerde troepen, 
en officieren van gr°ole ver, 
diensten onder zijne be/eien. 
daarenboven werd «U» in 
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alles wat de marsenen, en 
bijzonderheden betreft, bij
gestaan door" mannen van 
eene beproefde ondervinding 
en bekwaamheid , terwijl bui
ten hem, aan de bezorging 
der levensmiddelen, evenveel 
zorg werd toegewijd, enz." 
Hierbij zou' de heer D'ESPAG-
NAC hebben kunnen voegen 
dat de graaf van Saksen 
slechts legerbenden heeft be
vochten , die minder talrijk 
dan de zijne, uit verschei
dene natiën zamegesleld, en 
in de haast zamengeraapt 
waren ; legerbenden, welker 
aanvoerders, van elkander 
onafhankelijk, zeer uiteen» 
loopende inzigten en bevelen 
hadden; dat de maarschalk 
aan de grenzen van Frank-
rijk streed, en dat de bond-
genoolen, met uitzondering 
alleen der Hollanders, in af
gelegene landen den krijg 
voerden; dat in de neteligste 
omstandigheden, zoo als te 
Fontenoy, de tegenwoordig
heid des konings den moed 
des soldaats die reeds begon 
te vhigten opwekte. Dit alles 
moet ongetwijfeld, bij de 
waardering der zegepralen 
en der overwinnaars in aan
merking genomen worden. 

* SAXEN-GOTHA of SAK
SEN- GOIHA en ALTENBURG, 
e.en tak der Saksische faüii-
Jie, waarvan verscheiden vors» 
'en zich door een schoon 
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, karakter, uitstekende deug
den en eene uitgebreide kun
de hebben aanbevolen. Wij 
zullen ons tot de volgende 
bepalen : ERNST II LODEWIJK, 
hertog van • Saxen • Gotha t 
geboren den 30 Januarij, 
1745, volgde in 1772 zij. 
nen vader op, en bestuurde 
met wijsheid zijnen kleinen 
staat, uit de hertogdommen 
Gotha en Allenburg zamen-
gesteld. Zijne eerste zorg 
was de herstelling zijner geld
middelen , die zich , ten ge
volge van den zevenjarigen 
oorlog, in den trearigsten 
toestand bevonden, endoor 
eene wijze bezuiniging , vond 
hij het middel', om > zonder 
vermeerdering van belastin
gen in alles te voorzien. Tij
dens den Amerikaanschen 
oorlog, wees hij het lokaas 
van buitengemeen grootesub-
sidiën Tan de hand, tot het 
ligten van een corps Saksers, 
door den koning van JSnge* 
land aangeboden; b.ij ver
koos zijne volken in vrede 
te houden, en toen hij zijn 
contingent aan de Düitsche 
confederatie moest leveren, 
om aan Frankrijk het hoofd 
te I)ieden, spaarde hij geene. 
opoffering, om het oorlogs-
tooneei en de rampen die 
het na zich sleept, van zijne 
staten af te keeren. Hij toon
de zich ook de beschermer 
der wetenschappen, en sticht
te uit zijne^éigene cassette, 
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op zijn kasteel, van Seeberg 
een sterrekundig-observato
rium, door LALANDE als het 
schoonste en nuttigste van ge
heel Duüschland beschouwd. 
De hertog van Saksen-Gotha, 
is den 20 April 1804 over
leden. Zijn zoon EMILIÜS LK-
OPOLDÜS AUGUSTUS, te Go-
tha in 1772 geboren, volg
de in 1804, zijnen vader, 
hertog ERNST II op, en 
zette zijn wijs stelsel van 
staatkunde voort. Hij weiger
de om deel të nemen aan 
het bondgenootschap van Oos* 
tenïijk en Pruissen tegen 
Frankrijk, en vond zich 
alzoo beschermd tegen >de 
rampen f die de overige Duit-
sche vorsten, tijdens den in
val van BONAPARTE hadden 
te betreuren. Een vriend 
der kunsten en letteren zijnde, 
beoefende hij dezelve met 
roem , en vervaardigde ver
scheiden letter- en toonkun-
dige stukken, die zijnen smaak 
en zijne talenten tot eer ver
strekken. Men noemt voorna
melijk zijn werk , Kyllenion 
genaamd, bevattende 12 her
derszangen en andere kleine 
dichtstakken. Eenigen der-
zelve zijn door hem zelven , 
anderen door HIMMEL en 
WEBEU '0p muzijk gebragt. 
tiij| heeft verscheiden werken 
in handschrift nagelaten. Men 
zegt, dat hij vooral in den 
briefstijl wel slaagde, en in 
dien vorm verscheiden ro. 

mans heeft geschreven. Hij 
overleed te Gotha den 18 
Mei 1822. Twee malen ge
huwd zijnde, had deze vorst 
slechts eene dochter uit het 
eerste bed, LOOISE genaamd 
vrouw < van KAREI AVGVS-
TOS, groot-hertog van Sak-
sen-Weimar; zijne opvolging 
is overgegaan , aan JFREDERIK 
IV, zijnen broeder. 

* SAXEN-WEIMAR of SAC-
SEN-WEIMAR en EISENACH, 
(KARELAÜGÜSTOS, groot-her-
tog van), in 1757 gebo-
ren, en in de maand Junij 
1828, te Gralitz, bij Torgau 
overleden? volgde reeds in 
1758, onder het regentschap 
zijner moeder, zijnen vader. 
ERNST AUGUSTUS , op. Eerst 
in 1815 nam'die vorst den 
titel van groot-hertog aan. 
Zijn vaderlijk bestuur, hield 
zich bezig met de bevordering 
van den bloei zijner staten, 
en fVeimar, zijne residentie
stad , werd de verzamelplaa}8 

der beroemdste letterkundi
gen en geleerden-van duüsch
land , welke hij aldaar op
hield door 'zijne vorstelijke 
milddadigheid, én de eervolle 

onderscheidingen , welke »U 
hun bewees. Deze vorst heen 
zijnen zoon , KAREt E**0*" 
RIK, vroeger luitenant-genj' 
raal, in dienst van Musto»*» 
tot opvolger gehad. — *' 
verder WEIMAR. 
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ANTONJUS), ié Milane in 
1675 geboren, onderwees 
gedurende eenigen tijd de 
schoone letteren in zijne ge
boorteplaats , nam vervolgens 
wet ijver de bediening van 
missionaris waar, werd in 
1703 in het Ambrosiaansch-
colJegie tot doctor bevorderd, 
en acht jaren later tot direc* 
teur van dat collegie, en van 
de aan hetzelve verbondene 
rijke bibliotheek benoemd. 
Hij overleed den 21 April 
1751, en werd in de kerk 
van het heilig graf te Milane 
begraven. Er bestaat van hem: 
1.° Dissertalio apologetica 
ad vindicandam Medioïano 
sanctorurn corpora GEB.TA~ 
SU et PROTASII possessio' 
nem , Bologna, 1719 , en 
Milane, 1721, in 4.*° Deze 
verhandeling is tegen pater 
PAPEBROCH , die beweerd had 
dat "de ligchamen van de II. 
GERVASIOS en PROTASIÜS, naar 
Brissach in den Elzas ver
voerd waren. Pater PAPE-
BROCH, toenmaals 89 jaren 
oud, liet er den schrijver 
voor bedanken door- pater 
JANNING, zijnen orde-broe
der, en herriep zijn gezegde 
in het Supplement voor Junij 
der Acta sanclorum. — 2.° 
•leven van den heiligen Jo-
fNNxs NEPOMUOENVS, Mi
lane, in 12,mo ; in het Ita-
üaansch; _ 3.0 JEpistola 
apologetica pro identitate 

corporis sancti Jugustini 
reperti in Confessione sancti 
PEIRI in ccelo aureo Pa-
pice, 1695, Milane, info], ; 
— 4.° De studiis Mediola-
nensiurn antiquis et novis 
prodromus ad historiam lit-
terario-lypographicam, Mi* 
lane 1729; — 5.o JEpistola 
ad card. QUIRINVMI, de Ut-
ieratura Mediolanensinum , 
in 4.t°; — 6.° JEpistola pro 
vindicanda formula in am-
brosiano canone ad missce 
sacrum prcescripta: Corpus 
tuum frangitur, CHRISTJB; — 
7.o Sancti CAROZJ BOR* 
ROMJEI Homilice, prmfati* 
one et nolis J, J, SAXI iU 
lusiralee, Milane, 1747, 
5 dl.» infol.; — 8.° JVoctes 
vaticance, seu Sermones ha~ 
bilt in academia a sancto 
CJROLO BORROMASO Romen 
in palaiio vaticano insti-
tuta, cum notis et pree fa' 
tione J. J. SAXII, in fol,; 
— 9.0 /^indicies deadvenlu 
Mediolanum sancti BARNA-
BJE apostoli; •— 10,o dr-
chiepiscoporum mediolanen* 
sium series critico'chrono-
logica, Milane, 1756, in 
in é.tf» •• — 11.° Uitgaven ' 
van verschillende schrijvers, 
welke hij met aanteekeningen 
heeft verrijkt, onder\inderen 
van de a.) Mistoria Gotho» 
rum van JORDANÈS of JOK-
WANDÈS, b.) de Akten der kerk
vergadering van Pavia, 
van het jaar 876, — c.) de 
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Eisioria mediolanensis van 
LANDULPHÜS, — d.) de His-
toria rerum Lodensium van 
MORENA enz. MÜRATORI heeft 
deze geschriften met de aah-
teekeningen van SAXI , in zijne 
verzameling Rerum Italica-
rum opgenomen. SAXischreef 
met even zoo vele gematigd
heid en omzigtigheid als ge
leerdheid. Nooit neemt hij 
den toon aan van iemand 
die, het koste wat het wil, 
gelijk wil hebben , maar wel 
van iemand, die door een 
vurig verlangen is bezield, 
om de waarheid te vinden 
en te zeggen, 

SAXIUS. — Zie SAX, 

SAXO , uit hoofde van de 
xuiverheid van zijnen stijl, 
de Taalkundige (Saxogram-
maticus) bijgenaamd, een op 
het eiland Seeland geboren 
Deen, in de 1.2.e eeuw, 
proost der kerk van Molk-
schild of Moeskilde, \iï De
nemarken , werd in 1177, 
door AXEI, of ABSALON , aarts
bisschop van Lunden, naar 
Parijs gezonden, om reli
gieuzen van St, Genoveva 
naar Denemarken over te 
brengen. Hij overleed in 
1204, en liet na eene Ge
schiedenis der oude volken 
van _ het Woorden , in het 
I-aHjn, welke hij opdroeg 
aan ANDRÈAS , bisschop in 
hetzelfde koningrijk, J)h werk 

bevat in de eerste boeien 
verscheiden geheel fabelach
tige bijzonderheden; maar 
hetzelve is in eenen levendigen 
en sierlijken met dichtstuk-
ken doormengden stijl ge* 
schreven, die in eenen schrij
ver zijner eeuw verbazing 
verwekt, STEPHAHIDS heeft te 
Soroë, in 1645, aanteeke-
ningen op deze geschiedenis 
{Notoe uheriores) geleverd, 
1 dl. in fol. zeer ongemeen 
en gezochte werken. [Dezelve 
is verscheiden-malen in net 
Deensch vertaald , de laatste 
vertaling is van 1819, in 4.to] 

* SAXONIA (HERCUUS), 
een beroemde arts, te Fa-
dua in 1551 geboren, H» 
zijn beroep te FeneW met 
roem te hebben uitgeoefend, 
werd hij in 1590, benoemd 
tot hoogleeraar in de praK-
tische geneeskunde in «DJ»; 
geboorteplaats, alwaar m 
in 1607 overleed. ÜP«eJ 
zijne talrijke werken, noem 
men dat - hetwelk ten -Ui"1 

voert: Pantheon medicina. 
Frankfort, 1603, '» t0' Hij g e L t b i j z i j n ^ - » 

grooten roem, en m o" &. 
hemhetvolgendegrafscW»1' 

a& arlft 
Herculis o m jacent, qui >">m'"/„edond"' 

.. •_ „ftosuun" 
Anto omnoB clarum, sVa"l}'".„w imp»' 

Et^lui^<;^itq^inondole«'»m," ' ia dic«l' 

Dnrior heu I »axo, »«xiom«» a W B t t U ? 

*SAT(JOANNESBAPTÏSW)' 

te Lyon fm 1767, t»t ^ 
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in den handel eervol beken
de familie geboren, werd in 
den beginne bestemd om de
zelfde loopbaan te volgen \ 
maar zijn overwegende geest 
trok er hem vanaf, en vroeg
tijdig reeds beoefende hij de 
letteren en de dichtkunde. 
In het begin der' Fransche 
omwenteling verbond MrRA» 
BEAÜ hem aan zich , als me
dewerker aan den Courrier 
de Provence. Eenige jaren 
later verkoos CLAVIÈRBS, mi
nister van financiën gewor
den , hem tot zijnen secre
taris. Onder het schrikbe
wind, keerde SAT tot het 
privaat leven terug, en. begon 
gezamenlijk met CHAMFORT 
en GINGÜENÉ de Decade etc. 
(Wijsgeerige en letterkun
dige decade). De bijval dezer 
onderneming werd bevestigd 
door een bewijs, dat dit 
tijdvak van dwingelandij ken
merkte , door de verbanning 
der beide toenmaals meest-
bekende medewerkers. SAT, 
alleen gebleven , verliet zijne 
gevaarlijke zending niet; hij 
verving GINGÜENÉ door AMAÜ-
RT DÜTAI., en CHAMFORT 
door ANDRIKÜX. Na den val 
van het schrikbewind, en 
de instelling van het Direc
torium , verkoos BONAPARTE 
SAT tot de zamenstelling 
eener bibliotheek, voor den 
*°8l naar Egypte bestemd. 
*D Frankrijk teruggekeerd, 

werd hij tot lid van het 
tribunaat benoemd. Getrouw 
aan zijne staatkundige over
tuigingen , stemde hij iegen 
het keizerlijke bestuur °en 
verdiende in 1804 met Aüf-
DRIEUX, C A R N O T , C H E N I E R 

en BENJAMIN CONSTANT van 
alle staatsbetrekkingen ver
wijderd te worden. SAT" had 
dit keizerlijk ostracismus veel
eer verdiend door de uitgave 
zijner Verhandeling over de 
staatkundige huis/ioudkun* 
de, in 1803 gedrukt. Dit 
werk is tegenwoordig zijn 
grootste titel van roem. Twee 
kweekelingen van SAT, die 
zich door het lezen van zijn 
werk gevormd hadden, de 
heeren COMTE en DÜNOTER , 
droegen de leerstellingen van 
hunnen meester verder voor 
door de uitgave van den 
Censeur Europeen. In 1800, 
had SAT in het licht gege
ven : Olbi'è , of Proeve over 
de middelen, om de zeden 
eener natie te hervormen. 
Dit werk was vervaardigd j 
ter mededinging naar'eenen 
door het Instituut uitgeloof
den prijs, in beantwoording 
dezer vraag: FJT'elke mijn de 
geschiktste middelen om de 
zedeleer eens volks te gron
den? » Deze prijs, zegt de 
Anti de la religion, in eene 
Levensschets, welke dat tijd
schrift den 24 Noyemberl 822 
van J. B. SAT mededeeldte* 
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was de zaak eener partijschap, | 
De filozöfische school wilde 1 
volstrektelijjk eenige schoone 
theorie vinden, geschikt om 
de Godsdienst te vervangen. 
Maar zelfs de pogingen, die 
in het werk werden gesteld, 
bewezen niets anders dan de 
onmogelijkheid Van te kunnen 
slagen. Zestien Verhande
lingen werden er op de voor
gestelde vraag ingezonden ; 
geene derzelve werd den prijs 
waardig gekeurd. Daarop 
veranderde het instituut de 
vraag eenigzins, die aldus 
werd voorgedragen: Welke 
zijn de geschiktste instellin* 
gen omde zedeleer eens volks 
ie gronden? Op deze vraag 
kwamen, er-acht, Verhande
lingen 'm, waarvan er vijf 
als geenerlei aandacht ver
dienende , terzijde werden 
gelegd. SAY- was de schrij
ver van eene der drie,ande
re , en hij .ontwikkelde het 
plan van zijnen arbeid, in 
de brochure Olbïè of ülbia 
genaamd. Hij vooronderstelde 
dat het Olbische Volk geen 
ander wetboek dan gedenk-
teekenen , zedelijke spelen , 
nationale feesten -, vaderland» 
sche bekóningen , eène regt« 
btmk van grijsaards enz. ken-
de , en hij wilde voor znn 
volk noch Godsdienst noch 
zelfs wetten. Schertsende 
vraagde hij. wai is et ioch 

van die mMn gemorden , 
welke de Godsdienst zoo wel 

geleeraard heeft? zonder te 
bedenken, dat men ook hem 
zou kunnen vragen , wat die 
natiën waren, alvorens de 
Godsdienst haar geleeraard 
had , en Wat er van haar 
worden zoude indien de Gods
dienst ophield haar te leem* 
ren. Men zou hem nog hebben 
kunnen vragen, wat er van de 
natie geworden was, Welke 
de fiïo&ofie zoo wel geleer
aard' had, en wat zij gewon
nen had bij alle pogingen 
ter verdelging der Godsdienst 
in het werk gesteld. YV jj 
hebben ons eenen oogenblik 
bij Olbïè opgehouden,. om
dat dit werk , den ^geest, 
waarmede de schrijver bezie cl 

was, en het doel, naar het-
welke bij streefde, leert ken
nen. Hij was een dier be
spiegelende filosofen, die zich 
Uitputten tot de oplossing 
van een pf oblema, dal reeas 
vooruit is opgelost, maar die 
eene oplossing verwerpen, 
door alle volken aangenomen, 

en die liever het maatschap
pelijke gebouw het aan grond
slagen laten ontbreken, <">» 

aan te nemen." U"QC . . 
restauratie bleef SAT *» 
werkeloos; hij gaf •ch,Jr

<> 
eenvolgend in hetücbt: i . 
eene Verhandeling ^ dJ 
Bevaarbare kanalen, e»P™ 
derzelver betrekking tol o 
openbare welvaart; "~ L 
nieuwe en geestige J^nm 
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kingen over Engeland en 
de /Sngelschén, —• 3.° een 
ander nog belangrijker werk, 
getiteld: Petit volume etc, 
(Boekdeeltje bevattende eeni-
ge overtuig ten van de men-
schen en van de maatschap' 
pij), en zijne Petit catéchisme 
etc. {Kleine catechismus van 
staatkundige huishoudkun
de) , in vragen en antwoor
den, Niet te vfeden den eer
sten rang onder de huishoud
kundigen te hebben bereikt, 
volgde SAT met een oplet
tend oog de vorderingen zjjner 
geliefkoosde wetenschap, bij 
de volken, welke dezelve 
met gunstiger gevolg beoefe
nen ; hij ontleedde de nieuwe 
werken, door de beroemd
ste schrijvers in het Jicht 
gegeven, bestreed hunne leer
stellingen, en gaf zijne we
derleggingen in het licht of 
in de Revue encyclqpédique, 
of bij wijze van aanteekenin-
gen om de vertalingen der 
beste geschriften over de staat
kundige huishoudkunde te 
verrijken. In 1820 gaf hij 
zijne brieven aan MALTHUS 
in het licht, die beroemd 
was geworden wegens zijne 
gestrenge bespiegeling over 
<le bevolking. , liet was op 
'net einde van hetzelfde jaar, 
dat SAT met den heer CH. 
"WIN in het observatorium 
*an kunsten en handwerken , 
net onder wijs der wetenschap-

Z 

pen * begon, zoo als |heetr 
kunde,, sclieikunde, maat
schappelijke op de nijverheid 
toegepaste ,• huishoudkunde, 
.enz. Na.eso professoraat van 
acht jaren, liet hij het re
sultaat zijner lessen,Vonder 
dezen titelJn het.licbt verr 
schijnen : Cours, etc, {Vol
ledige leergang van beoe
fenende staatkundige huis-' 
houdhunde)* Sar was lid 
van het legioen van eer, doch 
behoorde niet tot het insti
tuut. Hij is den 14 Novem
ber 1832 overleden. —. 

* SBARAGWA (JOANNES HIE-
RONÏMÜS), een beroemde ont
leed- en geneeskundige der, 
17.de "eeuw, den 28 October 
1.6.41 't te Bologna geboren. 
Den 28 _ Februarij 1663 tot 
doctor in de geneeskunde 
bevorderd^ werd hij eerst 
hoogleeraar in de wijsbegeer
te , verkreeg vervolgens eerien 
leerstoel voor de geneeskun
de , dien hij gedurende 40 
jaren_ bekleedde. JBij vvas 
emeritus hoogleeraar, en had 
een gedeelte zijner jaarwed
de behouden, toen hij den 
8 Junij 1710 te Bologna 
overleed. SBABAGUA heeft 
een aantal werken nagelaten , 
waarvan de voornaamste zijn: 
l.o Oaulorum et menlis vi
gilie ad distinguendum 
studium anatomicum et ad 

•praxitn medio, dirigendam t 
2 

http://17.de
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enz., Bologna, 1714, in 
4.to Dit geschrift is gerigt 
tegen MALPIGHI , eenen be
roemden arts , wiens' leerstel
ling hij aanrand. — 2.° En-
ielechia, seu anima sensi-
iiva brulorum demonstraia 
contra CJRTESJUJU, — SBA-
BAGllA (pater JOANNES HïA-
ciNTBts), conventucele min
derbroeder, evenzeer te Bo
logna geboren, en in 1770 
overleden , heeft nagelaten : 
Bisfutatio de sacrispravo-
rum ordinalionibus Flor et" 
ce 1750. 

SCACCM. —- Zie SCHAGCHI. 

SCJIYOLA, ~ - Zie MDTIÜS. 

SCAIA (BARTHOIOMEÜS) , 
een staatsman en letterkun
dige , te Colle deValdelsa , 
in Tos hanen t in 1430, uit 
eene moleriaarsfamilie gebo
ren, onderscheidde zich in 
de schoone letteren en in de 
onderhandelingen. Hij maak
te zich bij verscheiden vor
sten bemind, onder anderen 
bij COSMÜS , hertog van Tos-
kanen, bij IRANCISCDS SFOR-
CE, hertog van Milane, en 
bij Paus INNOCENTIOS VII. 
Hij werd in zijn vaderland 
tot banierdrager, senator en 
ridder verheven. Men stelde 
zoo veel vertrouwen in zijne 
reglschapenheid, dat men 
hem gedurende twintig ja
ren lot bewaarder van de 

geheimen der republiek maak-
te. Hij overleed in 1495. 
Men heeft van hem: 1.° Brie
ven, in het Latijn, belang
rijk voorde geschiedenis van 
zijnen tijd. — - 2.° Jpologi 
centum ad LAÜRMTIVB 
MEDICEM. — 3." De Flq-
rentina historia ab origine 
ejusdem urbis, in het The
saurus JniiquiLVw Boa-
MAN , 8.stedl. en Bome,1617, 
in 4 > ; *- 4.° Vila Vi-
TJLlJNlBORRONMl, in het 
zelfde Thesaurus* — ö-° 
Eclogos UT. 

SCAUGEK(JüHüS.OiESAB), 
een beroemde letterknnd>ge, 
in 1484, op het kasteel van 
Riva, op het grondgebied 
van Veronageboren, noemde 
zich afstammeling der prin
sen van la Scala , souven
nen van Verona. A.oaosii-
NDS NlPHDS geeft hem eenen 
geheel verschillenden oor
sprong: hij beweert dat H 
de zoon eens schoolmeester 
was, BENEDicios BORDEN ot 
BORDONI genaamd. » 
schoolmeester w?as te re 
lië gaan wonen , nW™* 
de er den naam v a n B ^ » 
in dien van 
hij eene ladder tot oithanj-
b o r d h a d . o f w ö l ^ ^ ; 
derstraat bewoonde. ^ ' 
Pies wi lda t hij M ee"e" 
winkel van eenen a«eu 
met kleuren was jebpren' 
dat hij eerst leerling by een" 
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heelmeester, en later fran-
ciskaner religieus werd ; dat 
hij vervolgens de monniken-
kap aflegde, om geneesheer 
te worden. Wat hier ook 
van wezen moge, SCALIGER 
droeg in zijne jeugd met eere 
de wapens, en verwierf ver
volgens eenen grooten roem 
in de schoone letteren en in 
de wetenschappen. Hij oe
fende langen tijd met roem 
de geneeskunde in het voor
malige Fransche gewest Guy-
enne uit, en overleed te Agen, 
in 1558. t Men heeft' van 
hem: 1.° eene Verhande
ling over de Dichtkunde, 
1561, in fol.; — 2.o 2?e 
subtilitate libri XXI, Pd-
rijs, 1557 , in 4,*°; — 3.° 
Exercitationum exoterica-
rum libri XV, de subtili
tate ad Gardanum, Parijs, 
1557, in 8.vo; — 4.» /n 
libros II ARISTÖTELÏS qui 
in scribunler, De pla?itis, 
commenlarii, Amsterdam, 
1644, in fol.; — 5.° ARIS^ 
TOTELIS historia de animali-
bus , cum commentariis , 
Toulöuse, 1619, — 6.° Cottf 
mentarii et animadversiones 
in VI libros THE OP BRAS' 
il > de causis plantarum, 
Geneve, 1556, in fol»; — 
7.o Animadversiones in his-
torias THEOPBRJSTI , Am-
sterdam, 1644, in fol.; 

r*,?"° ^raaëslu^en beirek-ke»jk AÜMJS-GEUÜS. — 9.o 
Z 

Brieven, Leyden , ! 1600 , 
in 8.vo; — lO.o Redevoer 
ringen, — II.° Gedichten, 
in 8.Y0; en andere Latijn-
sche werken. Men ontwaart in 
deze verschillende werken 
geest i veel criliek en geleerd
heid ; maar zijne ijdelheid 

,en hekelzucht berokkenden 
hem een aantal tegenstrevers,; 
onder welke AÜGÜSTINUS NI-
PHÜS en CARDAN'zich onder
scheidden. Men heeft aan; 

SCALIGER verweten, tot dé 
nieuwe dwalingen te hehben 
overgeheld ; maar verschei
den beweren , dat dit verwijt 
ongegrond is , dat de calvi- ' 
nisten zijne geschriften ver-
'valscht hebben, en dat zij 
gedichten hebben vernietigd 
door hem ter eere der hei
ligen vervaardigd. Zeker is 
het dat hij als een opregte 
Calholijke is afgestorven. Zijn 
Leven, door zijnen zoon be
schreven , Leyden, 1594, 
in 4.t° , is slechts een zamen-
zweefsel van fabelen. [In; 
1806 heeft de heer BRIQPKI 
den prijs eener Lofrede op 
ScAtlGER , door de akademie 
van Agen voorgesteld, be
haald.] 

ScAMGER (JoSEPHr/S JüS. 
TOS) , een beroemde letter
kundige , tiende zoon van 
den voorgaande en van Aü-
DtEïTE DE ROQDES-LOBEJAC, 
te Agen , in 1540geboren, 
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omhelsde Jhet calvinismus in j 
den ouderdom van 22 jaren , 
en" Imam zijne studiën aan 
de universiteit van Parijs 
voltooijen , alwaar bij vorde
ringen maakte in de tijdre
kenkunde, de schoone lette
ren i\het Grieksch , zonder 
zelfs het Hebreeuwsch,te ver
zuimen. Naar Leyden be
roepen a' hield hij, zich aldaar 
gedurende 16 jaren., met het 
schrijven van onderscheidene 
vreten bezig, en eindigd^ 
er zijne dagen in 1609, Hij 
legateerde aan de-universiteit 
v&nLeyden, zijne bibliotheek, 
v/aérfap de meeste der Griek-
sehe en .Latijnsche werken, 

, met aanteekeoingen van zijne 
hand zijn opgehelderd en ver
rijkt. JOZEF SCALIGER bezat 
even als zijn vader., eene on-? 
verdragelij ke ijdelheid en eene 
bitse inborst. Zijne geschrift 
ten zijn eene opeenstapeling 
fan beuzelachtjge, zaken, en 
grove uitvaljeq tegen al de-* 
genen welke hem «iet voor 
den feniks der schrijvers ver* 
klaarden, Verblind door, de 
dwaasheid van eenige com* 
pilators, die hem den afgrond 
van geleerdheid, den oce
aan der wetenschap, het 
meesterstuk, het mirakel, 
de laatste inspanning der 
mtuur npemden, verbeeldde 
hij zfch werkelijk, dat de 
laatste.,zich te zijne gunste 
bad uitgeput. Hij was een 
tmn in de letterkunde. Hij 

beroemde zich dertien talen 
te spreken; waar is het dat hij 
er géeae enkele in den grond 
verstond ; maar er genoeg van 
wist, om er beleedigende en 
grove uitdrukkingen in te 
vinden. Doode %QO wel als 
levende schrijvers werden 
evenzeer aso zijne critiek op
geofferd, "Min of meer be
stempelde hij hui met k 
bijnamen van, dwaas, gek, 
opgeblazene , beest , stijf-
kop , letterdief, armzalig 
verstand, boer, schoolvos, 
lomp dier, losbol, sproot 

jes^uitkrainer, zotskap, be
drieger, dief, galgenaas 
enz. Al de lutheranen noenr 
de hij barbaren t en de U> 
suiten esels. ORI^ENES }s> 
volgens hem, slecht? een droo> 
mer; de heilige JosTlN^ee» 
onnoozele ; de heilige Hjc 
RONÏMÜS een weetniet j M" 
FIN 05, een leelijke schobbe
jak; de heilige CHRÏSO.STP-
MOS, een trolsehegwi; o* 
heilige BASILIPS/een opgj: 
blazene en de heilige IHÜ' 
J U S , een schoolvos. :J»enJ". 
dat het uit dit WffJ* 
smaad woorden is, d a t , -, 
TAIRE de zijne gepul " 3 
Zulk" een groot on»enUj{ 
deed zeggen::» dat zeker f 

de duivel de* leermeesW *& 
ner geleerdheid was. . J 
verdiende iemand teOPtrno^ 
ten, die nog meer overar 
ven was dan hg., De gewen?» 
te kamjvechler bood *><-
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aan, Nadat JOZEF SgAMGER 
in 1594 zijn werk De ori-
ginegentis Scaligerts in 4,toj 
had in het licht gegeven , 
liet ScioraPS, verontwaar-

.djgd over den hoogen toon, 
welken hij daarin aannam, 
de ware of gewaande laag-
en eerloosheden zij Der fami
lie in het licht verschijnen, 
en men gevoelt ligtelijk dat 
SCAUGER,, betrekkelijk die 
van Scioppius niet zweeg, 
(Zie ScioPPiDs). SCAUGER liet 
zich even als zijn vader, ookt 
met dichtkunde in ; maar de 
grootste dienst, welke hij aan 
de letterkunde heeft bewezen, 
js met vrucjit te hebben ge-
Werkt, om eenen draad te 
vinden, in het doolhof der 
tijdrekenkunde , en grondsla
gen om de geschiedenis in 
eene methodische orde te 
rangschikken, Zijne werken 
zijn ; 1.° Aanteekeningen op 
de treurspelen van SENECA , 
op YARRO, AOSPNIÜS, POM-
PEJUS FESTDS enz. Er straalt 
in deze commqntariën dik
wijls te veel geslepenheid 
door, en terwijl hij aan zijne 
schrijvers genie wil geven, 
laat hij hunnqn waren geest 
ontsnappen. —- 2.° Gedicïi* 
ten, 1607, ia l2 .w°; -~3°, 
eene verhandeling De emm-
datione iemporum, geleerd, 
ofschoon er onnaauwkeurig-
feeden in voorkomen. De beste , 
uitgave vaji dit werk, ré.die l| 

Z 

van Geneve, 1609 , in fol.; 
pater PEXAÜ wijst hem dik
werf misslagen aan, ia ?ijn 
werk; De doatrina tempo-
mn}. —- 4.° De hronyk van 
EOSEBIÜ§ , met aanteekenin-
gen, Amsterdam, 1658,2.dl.» 
in fol.; — 5.° C«W?es?i'sa-
gogici, — 6.° De tribus 
iSectis Judceorum t Delft, 
1705, 2dl.n ^ 4.to. eéne. -
door TRIEGLAND vermeerderde 
uitgave. — 7,0 Mpistolce, 
JLeyden , 16277ih 8,vo, door 
DANIËL ÏÏÉINSIÜS in het licht 
gegeven, — 8.°Annotatione§ 
in Evangelie ene, —- 9.o 
De veteri anno Romanorum » 
jn de schatkamer der Ho-
meinsche oudheden van GRO-
Viqs, 8 dl,n 5 — 10,° De re 
nummaria, in de Grieksche 
oudheden van GRONOVIDS. 
—- 1.1,9 De notitia Gallice, 
met de Commentariën van 
CJES4R, Amsterdam, 1661. 
~ 12.° Verscheiden andere 
werjsen, waaruit menontwaart 
dat hij veel meer studie, 
critiek en geleerdheid dan 
JüLIDS CAESAR SCAUGER , 
zijnen vader bezat, doch het 
bij hem in oprdeel moest on
derdoen. De Scaligeriana 
(met andere Am's gedrukt, 
Amsterdam, 1740, 2 dl.n 
in 12.»°;) zijn uit de ge
sprekken van JOZEF SCALIGER 
bijeenverzameld, 

SCAUGER DE LIKA (PAD-
4 ' 
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Jus), markgraaf van P~erona , 
een oorspronkelijke kroaat, 
stamde, naar men meent, van 
de prinsen van LA SCALA af. 
tot de priesterlijke waardig
heid verheven, was hij ge
durende eenigen tijd aalmoe
zenier van keizer FERDINAND; 
hij ging vervolgens in Pruis
sen het calvinismus omhel
zen ; verkreeg langs-slinksche 
wegen een domheerschap in 
de kerk van Munster , toon
de zich aldaar Gatholijk en 
wederlegde zelf hetgene wat 
hij tegen den Paus geschre
ven had. Na zich in de 
gunst van ALBERT ,— hertog 
van Pruissen te hebben ge
drongen, en zich van zijn 
Volle vertrouwen te hebben 
jme&stef gemaakt, spoorde hij 
hem aan zijnen raadaftedan-
Jken en eenen nieuwen za-
meniestellen ; maar ALBERÏ , 
hertog van Mecklenburg, 
zwager van den prins van 
Pruissen, deed de staat van 
zaken weldra veranderen. 
Tier der nieuwe raadsheeren 
werden den 28 0ctober 1566 
ten. dood gebragt , en SCALI-
GER vond zijn heil slechts in 
de vlugt. Bij leefde sedert 
dien tijd- in de vergetelheid , 
zoodat men verder geene bij. 
zonderheden meer van hem 
kent.^ Men heeft van hem: 
1.° Verscheiden losse stuk
jes , tegen de Catholijke Gods
dienst, vol gal, JBazel, 1559 

. » 4.t05 - 2.o Juditium 

de prcecipuis seciis noslrtë 
asiatis, Keulen. — 3.0 Mis* ' 
cellaneorum tomi II, sirse 
Catholici Epitemonis, con
tra depravatam Encyclo» 
pediam , Keulen , 1572; in 
4,to; — 4.o Dit j s de we
derlegging van een werk, 
hetwelk hij als protestant had 
geschreven, getiteld : JEncy- J 
clopedia , seu orbis dmi- \ 
plinarum lam sacrarum 
quamprofanarum Epitemon. >' 
— 4.° SatyrcG< philosoph 
et genealogïce prcecipuorum 
regum et principum Euro
pee , Koningsbergen, 1563, 
in 8.v° In al deze geschrif
ten straalt eene zekere male 
van geleerdheid, maar wei
nig oordeel door, 

SCAMGER (PAClJ?lcos),eeB j 
conventueele minder-broeder, i 
in 164Q geboren, begaf Zich | 
als missionaris naar het Oos-
ten; van waar hij hii testa
mentaire diploma van MU-
HOMED medebragt, waarin hij, 
zegt men, aan de in zö"e

 $ 
staten "gevestigde Christenen, 
de vrijheid van geweten, en 
het volle genot hunner be
zittingen en tijdelijke YO°r-
regten toestond. .Men»»™" 
te , welügt zeer gegr0»0?.' 
twijfelingen, betrekkelijk dit 
beruch te diploma. Het wer 
te Parijs, in 1630, {" »?' 
Arabisch en in het Latijn» m 
1638, in het Latijn door 
HABNEIRT, en in 1669door 
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HttfCKELMAN in het licht ge
geven. Deze vertaling wordt 
op prijs gesteld, en voor 
naauwkeurig gehouden» 

SCALKEN (GoDEFRIDDS) , 
een schilder in 1643 te Dord
recht geboren, en in 1706, 
te 'sGravenAage overleden , 
muntte uit in het vervaar
digen van miniatuur-portret
ten, en sluisjes van eigen 
vinding. Zijne schilderijen 
zijn gewoonlijk opgehelderd 
door ëen fakkel of lamplicht, 
Be weerkaatsingen des lichts 
op eene schrandere wijze door 
hem aangebragt, een licht-
donker door niemand gepas
ter behandeld, 'geheel ineen* 
'smeltende tinten enz. geven 
eenen grooten prijsN~aau zijne 
voortbrengselen. SCAIKEN Be', 
hoorde tot die zonderlingen , 
welke al te zeer hunne vrije 
inborst opvolgen. Men ver
haalt dat, tóén hij [G Lon
den het portret van. koning 
WiuiAM III vervaardigde, 
hij de vrijpostigheid gebruik
te hem de kaars te doen 
vasthouden.', De vorst had 
de beleefdheid zulks te doen , 
en liet geduldig het kaarsvet 
op zijne vingers afdruipen. 

SCAMOZZI (VlNCENTI0s) , te 
Ficence in 1552 geboren, 
ea te Venetië in 1616 over
leden, was een der uitmun-
'endste en meest gebezigde 

• . Z 

bouwkunstenaars fan zijnen 
tijd. Hij reisde veel, niet 
alleen door Italië , maar ook 
door Frankrijk \ Duitsch* 
landen Hongarije, ten einde 
zijne talenten en kundighe
den meer te ontwikkelen. 
Hij werkte in zijne geboor
teplaats , te Padua, te Ge» 
nua en te Florence, en ver
vaardigde voor verschillende 
landen eene menigte teeke-
niögen , die hem door vor
sten of groöte heeren besteld 
werden* Het is volgens'zijne 
teekeningen, dat de gewigtir 
ge citadel van Palma'Nova, 
in het Venetiaansch-Frioul, 
gebouwd werd. Zijne bezig
heden lieten hem niet toe 
de laatste hand te leggen, 
aan een groot werk , dat hij 
ondernomen had , onder den 
titel van Jdea delV afchïtet-
tura Üniversale , hetwelk 
uit tien boeken moest bestaan, 
doch waarvan hij er slechts 
zes in het licht heeft gege
ven, Feneiië, 1615, 2 dl.» 
in fol.; het 6.d e , dat over 
de verschillende orden van 
bouwkunde handelt, en dat 
een meesterstuk is , is door 
DAVILER in het Fransch ver
taald. 

* ScANDELLARI (ÏGNAÏIDS 
ADGÜSTINDS) , • overste der 
barnabiten, in 1757 te JBo* 
logna geboren, aanvaardde 
in den ouderdom van 17ja~ 

5 
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ren het gewaad zijner orde, I 
en onderwees beurtelings de 
wijsbegeerte, de godgeleerd
heid en de H.Schrift, waarop 
hij generaal zijner congrega
tie werd. Hij werd evenzeer, 
door de geleerden om zijne 
kunde, door zijne Vrienden 
om zijne uitmuntende hoe
danigheden, en door de Kerk 
om zijne uitstekende deugden 
.geacht en bemind. De zucht 
voor de afzondering en de 
studie deed hem naar zijn 
ontslag van den post van al-
.gemeen overste verlangen , 
de heilige Vader stemde er 
in toe, en pater SCANDE-
J.ARI begaf zich naar fiolo-
gna, alwaar hij van toen af 
ztjnen tijd , tusschen de god
vruchtige oefeningen en let
terkundige werkzaamheden 
verdeelde. Hij is in die stad , 
den 19 December 1832 over
leden, 

SCANDER-BEG of BVr , dal 
is heer AIEXANDER , is de bij. 
naam van GEQRGIJ CASTRIOT , 
koning van Albanië, door 
DE POUQÜEVIUE , den laatste 
<?er Macedonische helden ge. 
naamd. Hg werd in 1404 
geboren , en met zijne drie 
-broeders, ROI-OSIDS , STONI. 
SIDS en KoNSTANTUif, door 
zijnen vader. JOANNES CAS-
ÏRIOT, aan sultan AMDRAD II, 
in gpeling gegeven. Zijne 
dne broeders sneefden aan 
een langzaam werkend vergif 

hetwelk de sultan hun deed 
geven. GEORGE had het le
ven te danken aan zijne jeugd, 
aan fijnen geest en aan zijn 
bevallig uiterlijk.. AMURAD 
deed hem besnijden , voedde 
hem zorgvuldig op,:en ga' 
hem , metden titel van San-
giaci het bevel over eenige 
troepeq. SCANDER-BEG; werd 
in korten tijd de eerste veld
heer onder de Tarten.Nadat 
zijn vader in 1432 overleden 

wa^s, vormde hij het plan, 
om het erfdeel 4 " e r VQ°r" 
ouders te aanvaarden , en het 
muzelmansche juk afteschudr 
den. De keiler jond een 
magtig leger q a a r ^ « r ^ . 
,en wilde dat ScAWER-BJGbji 
hetzelve eene rol ^oode^spe-

le«,\=ftrtJfa hg bij heMltj 
was aangekomen, verbond hij 

zich heimelijk*et I W 
CORVINUS, eenen dergeducnt 

s i e ' p n d ê n v a n h e t Q t ^ ; 
nische rijk. M ^ f * t 
aan dien veldheer v d » t ^ 
den eersten slag, hij dei 
ken aanvallen en ^ h » » 
den kant der Hongaren wer̂  

den zoude. Hij bwg « j£ 
belofte getrouwelijk w» . 
voer. Dl Turken ^erden g^ 
noodzaakt te wijken , » • bleven er meer dan 30,000 op 

het slagveld. S P A ^ B ^ . 
die v5n de wa^rd«, e n > 

4e vganden zich -pt™- . u 

meester van den seqw ! van AMURAD, koterde en 
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dwong hen» een bevel aan 
den landvoogd van Croya, 
hoofdstad van Albanië, te. 
schrijven en te zegelen , om 
de stad en de citadel aap 
dengenen overtegeven, welke 
dit bevelschrift, in den naam 
des keizers uitgevaardigd , 
zou overbrengen, SCANDER-
BEG liet daarop de secreta
ris en al degene vermoorden, 
die bij de vervaardiging dier 
valsche brieven waren tegen
woordig ge weest, opdat AMü-
KAD er geenerlei kennis van 
zoude dragen. Oogenblikke>-
Jijk begeeft hij zich naar ; 
Croya, en na zich van de 
stad meester te hebben ge
waakt, maakt hij zich bij 
zijne volken bekend, die hem 
voor hunnensouvêréin-juiitröe-
pen. Op deze wijze, in 1443 , 
-weder den troon zijner vaa
deren beklommen hebbende, 
handhaafde hij zich op den» 
zelven door de wapens. Zijne 
partij won yoor hem geheel 
Albanië. Te vergeefs wa« 
pende zich AMDRAD tegen 
hem, en kwam tottweema»-
len Croya belegeren : telkens 
zag hij zich verpligt, het bes-
leg op te breken. SCANDEJV-
BEG wist zoo veel partij te 
trekken, van het hobbelige 
en bergachtige terrein, dat 
hij met weinige troepen, 
«teeds aan talrijke Turksche 
legerscharen het hoofd kon 
bieden. MAHOMEDII , zoon 
en opvolger van AMDRAD, 

zette den oorlog nog elf ja
ren yoort door zijne veld-
heeren, die dikwerf geslagen 
weeden , zonder dat hunne 
verliezen , door eehig voor
deel werden opgewogen. Ben 
oorlog eindelijk moede, zocht 
en verkreeg MAÖOWED , in 
1461 den vrede. Be Alba-
nesche held , begaf zich on
middellijk daarna op verzoek 
van Paus PiusII , naar Ita
lië, om FERPINAND van Ara* 
gon, in JBari belegerd , te 
hulp te snellen. Hij deed 
het beleg op breken, en 
droeg 'veel bij tot de over
winning, welke die vorst 
op den graaf van Anjou be-
baaldö. Niet lang duurde het 
of de Turksche keizer begon 
den-oorlog op nieuw; maar 
daar zijne yeldheeren steeds 
terug gedreven werden, wil
de hij zelfde fortuin beproe-
•Ven'i Tot tweemalen, in twee 
verschillende veldtogten werd 
Croya weder belegerd , en 
ook tweemalen het beleg we» 
der opgebroken. Eindelijk 
overleed SCANDER-BEG, met 
roem overdekt, in 1467. 
Op zijn sterfbed stelde hij 
zijne kinderen onder de be
scherming der Venetianen. Be 
muzelmannen beschouwden 
hem als eenen trouvvelooze; 
maar hij bedroog enkel zijne 
vijanden, en wel vijanden, 
die zijnen rader onttroond, 
en zijne broeders met even 
zooveel trouweloosheid als on-
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regtvaardigheidenbarbaarsch-
heid gedood hadden. Indien 
hij in sommige gelegenheden 
wreed was, was hij genood
zaakt zulks te zijn. Zijn dood 
was een waar verlies voor 
de Christenheid welker schuts-
wal hij was geweest. De 
Albanezen,,' na het verlies 
van hunnen aanvoerder te 
zwak, vielen op nieuw on
der het juk der Turksche 
overheersching. SCANDER-BEG 
kan onder het getal der ge
lukkigste krijgslieden gerang
schikt worden , daar hij , of
schoon bij twee-en-twintig 
veldslagen tegenwoordig ge
weest, en eigenhandig , naar 
men zegt, bijna 2000 Turken 
gedood hebbende, hij nooit 
iets dan eene ligte verwon* 
ding ontving. Zijne sterkte 
was zoo buitengewoon, dat 
MAHOMED, verbaasd over de 
geduchte slagen, welke hij 
toebragt, hem zijn zwaard ' 
liet vragen, waarin hij zich 
verbeeldde dat iets buitenge
woons was opgesloten; doch 
hij zond het weldra terug, 
als een in de handen zijner 
veldheeren nutteloos Wapen, 
Daarop IMÏISCAIÏDER-BEG hem 
zeggen , dat toen hij hem 
het slag.au/aard zond, hij 
den arm behouden had, die 
er %ick van wist ie bedie
nen. MARINDS BARLETIUS, of 

•BAMBMo.een priester van 
Epirus, en de tijdgenoot 
van SCANDER-BEG, heeft zijn 

Leven in Het Latijn in het 
licht gegeven , Straatsburg, 
1557, in fol. Hetzelve is 
in het Fransch en in het 
Hoogduitsch vertaald. Ook 
heeft pater PONCET, een Je-
suit, het Leven van dezen 
grooten man, in 1709, 'm 
12.010, in het licht gegeven; 
hetzelve is belangrijk en met 
oordeel geschreven. De schrij
ver heeft het voornamelijk 
ondernomen, om door het be
wijs eener schitterende daad
zaak, de lasterlijke onge
rijmdheid van MACHIAVEI,, 
later door HELVETIÜS ver
nieuwd té wederleggen, dat 
namelijk de geest des Chris-
tendoms de deugd der hel
den verstikt, eene stelling 
WaarranTiet tegendeel naauw-

keurig waar is.— Zie FÉNE-
IOIÏ (GABRIEI.JACOBDS).FER« 
DINAND (heilige), GOSTJUF 
ADOLF, LAÜDON, T I " 1 -

SCANXJILA(MANI.IA), vrouw 
van DIDIOS JULIANUS, «e 
was op hare raadgeving dat 
haar echtgenoot, zijne schat
ten aan de Romeinsche sol
daten ging aan bieden, die, 
na den dood van PERT"<A*' 
den 28 Maart 193 vermoord' 
de keizerlijke waardigheid 
aan den meestbiedende> pii-
veilden. JUMANCS werd w 
de daad als keizer uitgeroe-
pen, \maarScANTlUA betaal
de den titel van keizerin zeer 
duur. Zij bra'gt de 66 da-

http://slag.au/aard
file:///maarScANTlUA
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gen der onstuimige regering 
van haren echtgenoot in aan
houdende angsten door, en 
zag hem, na verloop van 
dien tijd, als eenen verach* 
telijken booswicht, door beuls-
handen sneven. SEPTIMÜS SE-
TEROS beroofde haar van den 
naam AUGUSTA , haar door 
den senaat gegeven. De ge-
heele gunst, welke haar ten 
deel viel, bestond in de ver
gunning het lijk van haren 
echtgenoot te kunnen doen 
begraven , waarop zij tot het 
stille leven terugkeerde , een 
leven, veel gelukkiger dan 
dat des troons, indien de 
herinnering harer grootheid 
en die harer ongelukken, 
hare rust niet gestoord hadden. 

* SCAPINELM (LODEWIJK) , 
een Italiaansche dichter en 
letterkundige, in 1585, te 
Modena, geboren. Bij zijne 
geboorte van het gezigt be
roofd, legde hij zich niette
min op de studie toe: hij 
bezat een gelukkig geheugen 
en eene zeer groote gemak-
kelijkheid voor den arbeid; 
ook maakte hij verbazende 
vorderingen, en verwierf zeer 
uitgebreide kundigheden in 
de schoone letteren , de wijs
begeerte, de welsprekendheid 
<je Latijnsche en Italiaansche 
d'chtkunde. SCAPINEUI ver
dedigde met roem verschei
den thesis over de natuur-
e n zedekunde: debertogvan 

Modena maakte geene zwa
righeid , hem de opvoeding 
van zijnen zoon toetevertrou-
wen. In 1609 werd SCAPI-
NELU hoogleeraar in de wel
sprekendheid aan de universi
teit van Bolognaen werd tot 
verschillende leerstoelen aan 
onderscheidene universiteiten 
van ItaliëbenoemA, alwaar hij 
onder de eerste letterkundi
gen van zijnen tijd schitterde. 
Hij was naauwelijks 49jaren 
oud , toen hij te Modena, 
in 1634 overleed. Zijne Ita
liaansche Gedichten werden 
in het begin afzonderlijk ge
drukt , dezelve bevatten, 
klink» en lierdichten, can-
zonVs enz. die niet zonder 
verdiensten zijn, doch verre 
moeten onderdoen bij zijne 
Latijnsche Gedichten, waar
in men evenveel naauwkeu-
righeid in den stijl als ver
hevenheid in de denkbeelden 
ontwaart. De geleerde D.*' 
POZZEÏII beschreef het Leven 
van SCAPINEIU , hetwelk 
men vindt aan het hoofd der 
Werken van dezen laatste, 
gedrukt onder den titel van 
Opere del dottore SCAPI~ 
NE Lil, Parma , 1 8 0 1 , 2 
dl.u in 8.vo Behalve de reeds 
genoemde gedichten, bevat
ten dezelve, verscheiden re
devoeringen en verhandelin
gen over verschillende wijs-
gcerige onderwerpen. 

* SOAPPI (ANTOMÜS) , een 
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beroemde regisgeleerde, te 
Bologna, in 1540 geboren 
uit eene adellijke familie, 
•aarvan de oudsten ', in 1800 
onder den naam van Quaran* 
ta nog senatoren waren» 
SCAPPI volbragt zijne regts-
geleerde leergangen te Ferm 
rare, alwaar hij- den doc
toralen hoed ontving, enoe-
fende gedurende eenige jaren 
zijn beroep te Bologna uit. 
Naar Rome beroepen, onder-
Wees hij er de wetgeleerd
heid en won er de toegene
genheid van den kardinaal 
BONCOMPAGNI, die hem in 
1577 helastte, om van het 

, markgraafschap Vignola^t' 
zit te gaan nemen , hetwelk 
door den hertog van Ferrai 
re vaan den H. Stoel was af
gestaan. Hij verbleef aldaar 
verscheiden jaren , inhoeda* 
nigheid van landvoogd,, en 
werd bij zijne terugkomst 
te Home, raad van HIERO-
NTMOS MELCHIOR , bisschop 
van Macerata. SCAPPI be
kleedde aan het pauselijke 
hof verscheiden gewigtige 
posten, en genoot bestendig 
de bescherming der Paussen , 
onder -welke hij leefde» De 
overspannen arbeid berokken
de hem eene ernstige ziekte, 
en na langen tijd gekwijnd te 
hebben, bezweek hij in het 
3?.M 1610. Men heeft van 
hem: l.o Traclaius juris 
™nscriyU,Fenelië, 1586, 
in fol.; — 2.o pepersonis 

el rebus ecchsiasticis, ibid, 
1586. ••— 3.0 Traclatus de, 
bireiorubeo dando cardina* 
libus regularibus , Rome , 
1572, 1604, in 4.*? 

SCAPDLA(JOANNES), werd, 
na zijne studiën te Lausan-
ne volbragt te hebben, in 
de boekdrukkerij van HEN* 
DRJK ETIENNE gebruikt. Ter
wijl deze bekwame man zijn 
uitmuntende Schatkamer der 
Grieksche taal drukte,ver
vaardigde zijn corrector in 
het geheim , er eene verkor. 
ting van. Hij nam mt de 
schatkamer, helgeen hij het 
meest voor de vatbaarheid 
der studenten geschikt oor
deelde, en stelde er een 
Grieksch Woordenboek uit 
zamen, dat hij in 1580 in 
het licht gaf. Hit Lexicon, 
te Zetiden door de EMKVJ* s j 
in 1652, in fol,, herdrukt, 
belette den verkoop der groote 
Schatkamer, en sloeg at-
zoo de fortuin van HENDRIK 
ETIENNE den bodem in« 

SCARAMDCCI(J0AN»ESBAP-

TISTA) , een beroemde ans» 
den 37 Maart 1650 op het 
kasteel van Lapidio, i n ftet 

mark van Jncona geboren, 
leerde de geneeskunde aan 
de universiteit van Ferrare, 
alwaar hij zijne kunst uitoe
fende, bezocht verscheiden 
steden van Italië, en ver
wierf een grooten roem. &CA* 



S C A< 399 

KAMÜCCI beoefende ook an
dere wetenschappen, en was 
in briefwisseling met de ge» 
leerdste mannen van zijn tijd
vak, zoo als MAGLUBECCHI , 
MAIPIGHI, RAMAZINI, enz. 
Hij was lid van verscheiden 
letterkundige genootschappen 
in Italië, onder anderen van 
de akademie van natuur-on
derzoekers, onder den naam 
van Phaeion. Hij overleed 
in 1716, en heeft nagelaten : 
1.° Observatio de flagri 
funiculo, en%. Todi, 1681.. 
— 2.o Be motu et circuiti 
sanguinis, Fermo, 1677.. 
* - 3.o Be motu cördis me-
chanicum theorema, Sietma, 
1689. — 4.o Bel soheletro 
elephantino, ürbino, 1696. 
"-SvTheorematafamiliaria 
de physico-medicis lucubra-
tionibus juxta leges mecha
nicus , Urbino, 1695, in 
4.t° Dit werk bevat twin
tig stellingen (theorema's) in 
welke hij alles heeft verza-
roeld, wat hij in zijne prak
tik en in die van andere be-
roemde geneesheeren heeft 
Waargenomen. — 6.o Letle-
ra sopra uri> idrofobo, Ma-
lf«ta, 1702. Hij spreekt 
üienn over eenen doorhem 
behandelden zieke , die na 
eenen hengen aanval van 
n l r n ' l n woede verviel, Men 
neemt nog van SCARAMUCCI 
^Wtal iaansche gedichten, 

9 z»»vereii stijl aantreft. 

4 ScARAMüCCIA (LODKWIJK 
PISUEGRJNI), een Italiaansche 
schilder , zoon van JOANNES 
ANXONIÜS, werd te Perosa 
in 1616 geboren ; zijn vader 
was zijn eerste onderwijzer, 
in zijne kunst, en hij ont-

. wikkelde zich verder ie Ho
me onder GÜIDO. Er bestaan 
te' Milane vele zijner schil
derijen ,, en onder anderen, 
eehe heilige BjRBkRA, door 
heiligen omgeven, waarin 
meri de stoutheid van het 
penseel van JOANNÈS ANXO» 
SIÜS waarneemt; maar hij 
overtreft hem irihet coloriet. 
Dat van LODEWJJK is meer 
schitterend en beter verdeeld, 
Hij heeft met sterk water 
geëtst teekeningen van Tui-
AAN en van LODEVVIJK CAR* 
RACCIO, eü een werk nage
laten , getiteld: Uitmuntend
heid der Italictansche pen-
seelen, Pavia > 1674. Hij 
is te Milane in 1680 over
leden. 

* ScARDEONE (BfiRNARDI-
NDs), een beroemde Italiaan, 
te Padua in 1478 geboren, 
omhelsde vroegtijdig den gees
telijken staat,, en werd ka-
nonik in de hoofdkerk dier 
stad. Hij bezat smaak voor 
de geschiedkundige nasporin-
gen, en maakte dezelve tot 
het voornaamste voorwerp 
gijner studiën. Hij. schreef 
een werk getiteld : &e an-
tiqmtate urbi& Pafavince, 
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'el claris ejus civibus; Ap
pendix de sepulcris insig-
nibus exterorum Patavii 
jacentium , Bazel, 1560 , 
infol.; een belangrijk werk, 
vol . geleerde nasporingen , 
ofschoon niet vrij van fabels, 
zoo als alle werken , die over 
den oorsprong der volken en 
steden handelen. Ongeluk
kiglijk werd hetzelve niet 
onder de, oogen des schrij
vers gedrukt, hetwelk ten 
gevolge heeft gehad , dat het
zelve vol onnauwkeurighe
den en .fouten is, en met 
versleten letters is uitgevoerd. 
Ondanks 'deze gebreken , is 
dit boek zeldzaam geworden , 
wordt zeer gezocht en duur 
betaald. VAN DER AA heeft 
hetzelve in jSW/awoTherdrukt, 
en opgenomen, in zijne be
roemde verzameling getiteld: 
Corpo degli sorittori delle 
cose Italiane. Men heeft daar. 
enboven van SCARDEONE : l.q 
De castitate , libri FI1"•, 
Venetië, 1542, in 4 . t o ; _ 
2.o la ]\fave evangelica, re
nette, 1551. ~ 3.o£eilera 
coüa iraduzione del Dies 
irse, Dies illa , sicindiriz. 
zata alle monacke del mo~ 
nastero di San STIFANO di 
Padova, SCARDEONE was de 
gewetensbestuurder dierreli. 
gieuzen. — 4.0 Awertimen-
ti monacali <W/o SCARDEONE 
« daltri, Venetië, 1576, 
- - SCARDEONE overleed in 
1574, en werd in de kerk 

van den II. STEPHANÜS be
graven. De Italiaanscheschrij' 
vers spreken met lof over hem. 

SCAREUA (JOANNES BAF-
TISTA), een theatijner mon
nik, te Brescia , in 1779 
overleden, was een der eerste 
voorstanders van NEWTON in 
Italië , en gaf in het licht; 
1.° Physica generalis me-
thodo mathematica traclata, 
Brescia, 1754-1757, 3dl.» 
in 4,toj __ 2.° Commentarii 
XII de rebus ad scienti-
am naturalempertinentibus, 
1766, 2 'dl.* in 4.*°; — 
3.0 De Magneie lib i r , 
1759 , in 4.to enz. 

* SCARFANTONI (JOANNES 
jAC0Bus),een beroemde gees
telijke en regtsgelèerde te 
Pistoja > den 12 September 
1674 geboren. Hij volbragt 
zijne eerste studiën m zijne \ 
geboorteplaats, van waarnij , 
zich naar Pisa begaf, om 
eenen leergang voor het bur
gerlijk en kerkelijk' regt te , 
volgen. Na den docloralen j 
hoed te hebben ontvangen, 

begaf hij zich naar Ucca ( 
en Florence, om er zien te 
onderhouden met de gelee'- , 
den dier beide steden, vvelje 
voor de bekwaamsten en in ae 
wetenschap des regtsmeesi 

ervarenen doorgingen, ^e . 
toonde hij zich , gedurende , 
zijn verblijf te Florence, n»w 
de canonieke onderwerpen 
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zoonaauwkeurig bekend, dat 
de personen, die den groot
hertog CosaiüS'III naderden, 
over hem, met dien vorst 
meenden te moeten spreken, 
als.óver een' der geestelijken 
zijner staten , het meeste ge
schikt , om eenen bisschop-
pelijken stoel in Toskanen 
te bekleeden. Dit was niet 
de eenige maal, dat het te 
doen stond , om hem tot die 
hooge waardigheid te verhef
fen, en dat zijne zedigheid, 
of de vrees voor eenen last, 
die niet zonder eene groote 
verantwoordelijkheid is, hem 
die aanbiedingen deed van 
de haad wijzen. Te Pisloja 
teruggekomen, werd hij al
daar met een kanonikaat in 
de hoofdkerk begunstigd , en 
kort daarna tot proost ver
heven. Het steeds toenemend 
verlangen, om nieuwe kun
digheden te verzamelen, deed 
hem de reis naar Rome on
dernemen. Hij begaf zich 
derwaarts in 1702, en bragt 
er vijf jaren door in den om-

'gang der geleerdste mannen, 
die Zelve zijne kunde bewon
derden. Hij kwam in zijn 
vaderland terug, alwaar de 
bisschop CORTIGIANI hem in 
het beheer van het diocees, 
in hoedanigheid van kanonik-
Visitator, gebruikte , welke 
"«vaardigheid hij met die van 
•"ikaris-generaal, onder de 
prelaten, opvolgers vatt dien 

XXII. DEEI, 

bisschop, behield. Hij over
leed den 27 December 1748 
en heeft nagelaten : l.o Bis» 
sertatio, an cuncti regula-
res non habentes indulttim 
sedis apostolicce, post edi-
tiónem sacri concilii Tri» 
dentini,possint, extra tem' 
pora a jure slatuia , -sacris 
ordinibus initiari, Lucca , 
1716;— 2.° dnimadversi-
ones ad lucubrationes cano-
nicales FRANCISCI CECCO» 
PERII, Lucca , 1737, 3 d l . n , 
een belangrijk en zeer ge-
wigtig werk. Hetzelve werd 
te fenelië herdrukt, en BE-
NEDICTDS XIV haalt het jmet 
lof aan, in zijn schoon werk 
De Synodo. — 3.° Jpolo-
gia disserlationis, enz, Pis» 
toja, 1747. De abbé SCAR* 
FANXONI heeft andere onuit-
gegevene werken nagelaten, 
waarvan de Storia lettera
ria d'Italia, 3. e dl. blz. 
312, eene loffelijke vermei* 
ding maakt. -

*ScARFO (JOANNES CfltRr-
SOSTOMDS), een monnik van 
de orde van den H. BASIUDS , 
bloeide omtrenthet jaar 1730. 
Hij was een goede godgeleer
de , bezat geleerdheid en uit
gebreide kundigheden in de 
wijsbegeerte en de oudheden^ 
Heil hem, indien hij zich. 
daaraan 'had gehouden, en 
zich bepaald hadde om door 

I zijne eigen geschriften, zich 
A a 
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eenen roem te verwerven, 
•waarop htj billijk aanspraak 
had. Hij wilde meer: hij 
wenschte voor een dichter 
door te gaan ; en daar hij 
het gemakkelijker vond , zich 
het werk van anderen toe 
te eigenen, dan uit zijn eigen 
brein te putten, zoo maakte 
hij zich schuldig aan de 
schandelijkste letterdieverij. 
Daar hij zich diets maakte 
dat de Latijnsche treur- en 
blijspelen van MARTIRANO van 
Consensa, te Napels, in 
1556gedrukt, en zeer zeld
zaam geworden, vergeten wa
ren , deed hij dezelve te Fe-
nelië onder dezen titel her
drukken : Poësie Latine e 
volgari, con in fine alcune 
notitie storicke, 1737, in 
4. t° , en gaf dezelve in het 
licht als van hem zijnde. Hij 
voegde er eenige andere dicht-
stukjes bij, aan NAVAGERO, 
aan FIAMINO , en aan andere 
goede dichters ontroofd, met, 
de eenige voorzorg er de orde 
en eenige verzen van te ver
anderen , en hij had de ver-
metel- of de onhandigheid er 
een exemplaar van aan den 
beroemden ANTONIDSVOI,PI te 
zenderj.; Deze geleerde ont
dekte weldra den diefstal en 
hield denzelvën'niet geheim 
Bij was zelfs bezorgd, SCAR-
n var, de door hem gedane 
ontdekkmgen te verwittigen. 
Hit bedrog ontsnapte ook niet 
aan andere geleerden, ZOQ 

dat hij weldra bij iedereen 
bekend was. Men heeft van 
SCARFO, als hem wettiglijk 
toebehoorende : 1.° Il J¥eo> 
sofo , dialogo ove vien sta-
bililo un nuovo sistema fi* 
losqfico , Fenetiè, 17iO, 
in 4 . t 0 ; — 2.° Lellera in 
cui vengono dilucidali varj-
antichi monumenti, Fene
tië, 1739 in 4.fc>, met pla
ten ; — 3.o J)ue opuscoli, 
Vuno de S. S. Basiliani, 
Valtro e la chronicketta del-
la chiesa regina, Napels, 
1721 , in8.vo; — 4.° Ser-
mones geographici: men 
vindt dezelve in de Prima 
raccolta ealogeriana, 14.e 

dl. blz. 141. 

* SCARPA (ANXOHIÜS) , een 
beroemde ontleed- en heel
kundige , in Lombardije, in 
1750 geboren, begon reeds 
vroegtijdig zijnen roem , door 
clinische leergangen en heel
kundige bewerkingen. UU 
was een bekwame practicus 
en zijne proefnemingen heb
ben op cene krachtdadige 
wijze tot de vorderingen der 
heelkunde bijgedragen. Hü 
is het die de operatie van 
het oogvlies of de staar, 
door middel van ligtiog, wel
ke hij als ware het uit de 
vergetelheid terugriep, weder 
in eere heeft gebragt. Men 
heeft hem ook belangrijke aan
merkingen ie danken» over 
de oorzaken, de ontwikt" 
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.ling en de genezing der traan-
gezwellen en klieren ; eene 
nieuwe wijze voor de ope
ratie van den onregelmatigen 
oogappel: zeer getrouwe ont-
leédkundige beschrijvingen 
van verschillende soorten van 
breuken, die verscheiden tot 
dus verre onbekende of on
verklaarde toestanden hebben 
toegelicht; het vernuftig uit
gedacht verband van slaga
ders, door de platmaking of 
drukking: eindelijk heeft hij 
in de behandeling der slag
aderbreuken {anevrisnten) de 
geneeswijze van ANEL , on
eigenlijk van HÜNTER ge
naamd , weder veel in zwang 
gebragt. Tijdens deoprigting 
van de Cisalpische republiek, 
weigerde hij den van alle 
openbare ambtenaren gevor
derden eed, hetwelk hem 
van den leerstoel beroofde, 
dien hij aan de universiteit 
van Pavia bekleedde ; maar 
toen BONAPARTE zich tot ko
ning van llalïè deed kroo-
nen , deed hij hem denzelven 
teruggeven, terwijl hij zeide:' 
» Weinig maken het wei
geren vaneenen eed en staat
kundige denkbeelden uibdoc
tor SCARPA strekt tot sieraad 
der universiteit en mijner 
staten 1" Met den grootsten 
ijver legde hij zich op de 
waarneming zijner bedienin
gen toe tot aan zijnen dood, 
den 31 October 1832 voor-

A 

gevallen. Zijne talrijke wer
ken, in welke men betreurt 
eenen al te onbeschaafden. 
stijl aantetreffen , zijn niette
min door geheel Europa ver-
spreid, en derzelver nut heeft 
ze classiek gemaakt. Wij wil
len de voornaamste aanvoe
ren : Analomicce disquisiti" 
ones de audilu et olfaciu,, 
Pavia, 1789,in fol.j — 2.° 
Commentarius de penitiori 
ossiütn structura, Leipzig, 
1779, 'in 4 > ; mede in het 
Fransen vertaald; — 3.° Ta-
bulce ?ievrologicce ad illus-
irandam historiam cardia-
corum nervorum, Pavia, 
1794 info!. — k.o'Trattaid 
delle principali malattie de-
gli occhi, Pavia, 1810, 
5.e uitg,? in 4.t° mede ia 
het Fransch vertaald; — 5.° 
Rijlessioni ed osservazioni 
anatomïco chirurgiche suW 
anevrisma, Pavia. Deze 
verhandeling is belangrijk 
door de naauwkeurigheid der 
ontleedkundige beschrijvin
gen. — 6,° Suil* hernie 
memorie anaiomico-chirur
giche , Milane, 1809-1810, 
in fol., en een werk dat clas
siek geworden en in verschei
den talen vertolkt is. — 7.o 
Sull'iaglio ipogastrico per 
Vestrazionedëlla pietra del-
la vesica originaria , Mi
lane, 1820, in 4 J ° ; — 8.° 
Sullo sciro e sul cancro, 
Milane, 1821 in 4,to ; — 

a-S 
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9.° Memoria suW idrocele 
del cordone spermalico , Pa
ria, 1823, in 4.t°, met 
platen ; — 10.° Saggio di 
os'servazioni sul taglio retlo-
vesicale enz., Pavia 1823, 
in 8.v° ; de opwerpingen , 
door den schrijver voorge
steld , zijn in Frankrijk door 
verscheiden pracüci en in 
Italië door VACCA BERLIN-
GIERÏ, met voordeel bestre
den. Dit werk is een der laatste 
voorbrengselen van den schrij
ver, die, hoewel zeer oud, 
en geheel blind geworden , 
metonverschillig wildeblijven 
te midden van den twist, die 
er in Italië ontstaan was, be
trekkelijk de steen - .snijding. 

-SCARRON (PACLDS) , een 
Franscbe dichter, zoon Tan 
eenen raadsheer bij het par
lement, uit eene oude familie 
van den tabbaard , te Parijs 
in het laatst van 1610 of 
het begin van 1611 gebo
ren. Zijn vader', die een 
tweede huwelijk had aange
gaan, dwong hem den gees
telijken slaat te omhelzen, 
hij gehoorzaamde , en leefde 
als een wereldling. In zijn 

'24.ste j a a r deed hij eenereis 
door Italië, alwaar hij zich 
aan alle vermaken overgaf. 
In Parijs teruggekeerd , zette 
mj dezelfde levenswijze voort: 
maar langdurige en smarte
lijke ziekten waarschouwden II 
hem betrekkelijk de verzwak* f 

king van zijn gestel. Eindelijk 
beroofde hem eene vrolijke 
partij, eensklaps, in den 
ouderdom van 27 jaren, van 
het gebruik dier beenen, wel
ke zoo wrel gedanst, dier 
handen welke hadden kun-
nen schilderen én luiispelen. 
Hij was in 1638 den vasten* 
avondslijd te Mans, waar
van hij kanonik was, gaan 
doorbrengen. Toen hij op 
zekeren dag, zich als eenen 
wilde gemaskerd had, deed 
deze zonderlinge keuze, hem 
door alle kinderen der stad 
achtervolgen. 'Genoodzaakt 
om de vlugtin een moeras 
te nemen , drong eene ijs
koude door zijne aderen, 
terwijl een scherp vocht zijne 
zenuwen verstijfde, en hem, 
(zoo als hij zelf zeide) ee» 
kort begrip — raccourci *~ 
der • mensohèlijke ellende 
maakte. Vrolijk ondanks «j» 
lijden , vestigde hij zich te 
Parijs, en lokte door zijne 
snakerijen, de aanzienlijkste 
en geestigste personen jan 
het hof en de stad in «gn« 
Woning. Het verlies zijner 
gezondheid werd gevolgd door 

dat zijner fortuin, «a Aei 
overlijden zijns vaders, wera 
hij in processen gewikteja 
met zijne stiefmoeder, »J 
bepleitte op eene boertige 
wijze eene zaak, waarin &« 
om zijngeheeie vermogen w 

doen was , en hij verloor de
zelve. Mevrouw D'HADTIS-
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FORT,ïijne vriendin, gevoelig 
voor zijne ongelukken , ver
wierf voor hem een gehoor 
bij de koningin ANNA van 
Oostenrijk, Ds dichter ver
zocht haar de vergunning, 
om bij wijze van bediening, 
haar zieke te mogen zijn. 
Deze vorstin grimlachte, en 
SCARRON beschouwde dit 
grimlagcnen als zijn brevet; 
en hij. nam den titel aan van 
SCARRON , door Gods .ge' 
nade» onwaardige zieke 
der koningin.^ Hij trachtte 
zich deze hoedanigheid ten 
nutte te maken. Hij prees 
MAZARIN, die hem eenejaar
wedde van 500 kroonen gaf; 
maar nadat die minister met 
verontwaardiging de opdragt 
van zijnen Typjion had op
genomen , en dat de dich
ter tegen hem de Mazari-
nade had uitgegeven , werd 
de jaarwedde ingetrokken. 
Hij sloot zich bij den prins 
van CONDÉ aan, wiens ze
gepralen hij vierde, en bij 
den Coadjutor van Parijs, 
aan wien hij het l.e dl. van 
den Roman comique opdroeg. 
Zijn huwelijk, in 1651 > met 
mejufvrouw D'AÜBIGNÉ , later 
bekend ander den naam van 
mevrouw DE MAINTENON., 
vermeerderde zijne fortuin 
niet, maar gaf hem eene 
getrouwe gezellin. Mevrouw 
DBNEDIIUNX Btelde hem 
"^jufvrouw D'AüBiGNÉ voor, 

A 

die toenmaals haar bestaan 
aan eene liefdadige dame te 
danken had, doch wier ge
melijke inborst, haar hare 
gunsten duur deed betalen. 
SCARRON, medelijdend met 
haren treurigen toestand be
wogen , hield haar eene zeer 
wijze redevoering , welke hij 
met deze woorden eindig
de, . . . » Indien gij reli
gieuze wilt worden , zal ik 
uw' geestelijken bruidschat 
betalen, indien gij in het 
huwelijk wilt treden, kan ik 
u niet dan een zeer leelijk 
gelaat, en eene uiterst be
perkte fortuin aanbieden." 
Mevjufvrouw D'ADBIGNJS koos 
deze laatste partij. SCARRON 
had toenmaals geene andere 

, vrije beweging,; dan die der 
eene hand , der tong en der 
oogen. Het goede gezelschap 
was echter des te gereeder 
om zich bij hem te veree
nigen ; maar het veranderde 
van toon. SCARRON hervorm
de zijne zeden en zijne on
betamelijke kwinkslagen, en 
langzamerhand gewende zich 
het gezelschap, aan eene wel-
voegelijkheid, die, zonder 
de buitengewone -vrolijkheid 
van den'huisheer teiverban-
nen, de trekken derzelve 

. verzachtte. Intusschen leefde 
SCARRON op zulk eenen rui
men voet, dat hij zich wel
dra genoodzaakt zag zijne 
toevlugt tot eenige lijfrente 

a 3 
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te nemen , en zijn markiezaat 
van Quinet (aldus noemde 
hij de voordeden die hem 
zijne boekwerken opleverden, 
naar den naam van derzel-
ver drukkeren uitgever) aan 
te spreken. Hij vraagde, met 
de vrijheid en vrijpbstigheid 
vaneen boertig dichter, gra-
tificatiënaan zijne overheden. 
In den overvloed, droeg SCAR-
EON zijne werken aan het 
•windhondje zijne zuster, en 
in de behoefte aan eenigen 
Monseigneur op, dien hij 
evenzeer prees als hij weinig 
achting voor hem koesterde. 
Er kwam een post van ge
schiedschrijver open te staan, 
hij dong naar denzelven , 
maar verkreeg hem niet. Ein
delijk gaf hem FOÜCQÜET 
eene jaarwedde van 1600 li-
vres, Bij haren doortogt te 
Parijs, wilde de koningin 
CHRISTINA SCARRON zien. »Ik 
sta u toe, zeide zij, ver
liefd in mij te zijn ; de ko
ningin van Frankrijk, heeft 
u tot haren zieke gemaakt, 
ik benoem u tot mijnen ROE
LAND. . , , .» Niet lang had 
SCARROÏÏ genot van dezen 
titel: hij overleed in Octo-
ber 1660. Zijne werken zijn 
6oor BROZEN DE IA MAR-
TINIÈRE, gezamenlijk uitge
geven , Amsterdam , 1 7 3 7 . 

JA*'-1 d i ' n i n 8.^ Men 
vindt i n dezelve: l.o de 
rermomde &neis, in Q 

boeken. Men kan zich niet 
onthouden in dit werk, de 
koddige en vrolijke verbeel
dingskracht des schrijvers te 
bewonderen, doch moeijelijk 
is het er eenige bladzijden na 
elkander in te lezen, zonder 
verveling en walging te ge
voelen : het is later voort
gezet door MOREAÜ DE BRA-
ZEY ; — 2.° Typ/ion of de 
Reuzensirijd tegen de Go
den; — 3.° verscheiden Blij' 
spelen , en eenige losse dicht» 
stukjes; —4.o zijn Koddige 
Roman, een werk in onrijm, 
over de ijdelheid, de belag-
chelijke inbeelding der too-
neelzotten, en hun bedorven 
leven. — 5.° Spattnsche ver
halen , in het Fransch ver
taald; — 6.° een boekdeel 
met Brieven, Mengeldich
ten , liederen, Rustgedick-
ten , Oden, Puntdicht™ <>m' 
Alles ademt in deze verza- ; 
meling de geestigheid en eene 
vrolijkheid volleven en vuur. 
In de ernstigste onderwerpen 
vindt ScARROM stof tot lag-, 
chen, maar hij vervalt bij
na altijd tot het lage en 
platte. Men heeft dit graf
schrift voor hem vervaardigd: 

Venerat ad stygia» Sca.ro ^fla'^lam'. 
Solvtmtur xim mowtissima ' " " \ v U e r M . 

HioJocus ot Kisus, hiolaoryman' " " 

[In onze dagen hebben de 
heeren BARBÉ, RADEÏ en 
DESFONIAWES in den schouw-tïïABJES in den schouw-
w%leFaudeville, een aar' 
ig stukje ten tooneele doen 

http://Sca.ro
file://'""/vUerM
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Voeren, het Huwelijk van 
SCAÉRON genaamd], 

* SCATI (pater LEOPOLDÜS) , 
te Jcqui in 1750 geboren, 
sproot uit de familie der 
markgraven van Scati. Be» 
sloten om zich aan den reli
gieuzen staat toe te wijden, 
begaf hij zich in de congre
gatie der reguliere geestelij
ken van den heiligen PAD-
LUS , begaf zich naar Monza, 
alwaar hij den godvruchtigen 
FONTANA, later kardinaal, 
aantrof. Beide van denzelf
den ouderdom, legden zij , in 
1766, gezamenlijk hunne 
geloften af. Paler SCATI be
oefende te Milane, de re-
deneerkunde en wijsbegeer
te , en te Rome de godge
leerdheid ; bij werd vervol
gens hoogleeraar der wijsbe
geerte en de meetkunde te 
Final en te Zodi, en ging 
over naar JVovara, alwaar 
hij gedurende vijf jaren den 
leerstoel voor de H. Schrift 
bekleedde, VICTOR AMADEUS 
III beriep hem naar Turin, 
en benoemde hem , in 1791, 
tot rector van het collegie 
der edelen , hetwelk die vorst 
aan de Barnabiten .toever
trouwde. Zijn opvolger, KA-
REL EMHANOEÜ IV , droeg 
a«n pater SCATI den titel van 
raadsheer op. Op het ver
engen van dien vorst, die 
zich naar Rome had bege-

A 

ven, trad hij als getuige op 
der deugden van de konin
gin MARIA CLOTILDE van 
Frankrijk (zie dat arti
kel), in de onderhandelin
gen ter zaligverklaring dier 
godvruchtige vorstin; Provin
ciaal der collegiê'n van Pie-
mont en Savooije geworden 
zijnde, was hij aanzoeker in 
de gevallen, ten doel heb
bende de zaligverklaring van 
den eerwaardiger» ANTONIÜS 
MARIA ZACHARIE, grondleg
ger der Barnabiten, en van 
de heiligverklaring van AiEX-
ANDER SAÜLI, religieus der
zelfde orde. In 1800, werd 
hij tot het bisdom Pignerol 
benoemd ; maar deze benoe
ming had geen gevolg, Uit
hoofde van den inval in Pié' 
mont door de Franschen en 
de uitdrijving des konings. 
Hij bewees de gewigtigster 
diensten aan den deugdzame» 
kardinaal GERDIL (zie dat 
artikel), toen die prelaat ^ 
na de inneming van Rome 
in 1798, genoodzaakt was 
de wijk naar Piémont te 
nemen. De kardinaal verleen
de aan pater SCAXI zijn ge-
heele vertrouwen, verkoos 
hem tot zijnen biechtvader, 
nam hem mede naar het con
clave van Feneiië; en bij 
zijnen dood in 1802, be
noemde hij hem tot zijnen 
erfgenaam, en vertrouwde 

i hem zijne handschriften toe. 
• i 
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Het is door de zorgen van pa
ter SCATI, dat in hetzelfde 
jaar te Venetië, in het licht 
verscheen het vervolg op het 
Onderzoek der Huwelijken, 
hetwelk reeds ie'Venetië en 
ie Home was uitgegeven. In 
hét volgende jaar liet hij in 
laatstgenoemde stad drukken 
de Verhandeling over het 
Huwelijk, en , in 1805, 
het Leven vanden gelukza
ligen JLEXANDER SJBLI, 
voorafgegaan van de welspre» 
kende Verhandeling over 
de goddelijkheid der Gods-
dienst van JESUS CHRISTUS. 
Hij bestuurde vervolgens de 
volledige uitgave der PVer-
ken van den kardinaal GER-
DIL, te Rome , in 1806, 
legonnen, en waarvan er 
15 deelen in het licht zijn 
gegeven. De bezetting van 
Ilome, door de Franschen 
brak deze onderneming af. 
Pater SCATI, voert in deze 
uitgave, betrekkelijk den kar
dinaal GKRDI£ , verscheiden 
trekken aan , ontleend aan het 
Fxanschewerk getiteld: Mé
moires etc. {Gedenkschrif
ten om te dienen tot de ker
kelijke geschiedenisder 18 ,e 

eeuw) > deze trekken komen 
voornamelijk voor, in het 
U . e

r H.e. deel, en hij 
spreekt met l0f over den 
schrijver. Hij verwart hem 
echter soms met eenen Fran
schen bisschop, die een bijna 
gelijksoortig werk heeft uit. 

gegeven , doch waarvan hel 
onderwerp verschilt. Bij de 
terugkomst des Pauses te 
Home f keerde pater Scill 
naar zijn klooster terug, en 
kardinaal FONTANA , die den 
titel van overste der Barna-
biten had behouden, benoem
den hem tot zijnen vikaris. 
PIDS YII verkoos hem tot 
examinator der bisschoppen, 
zonder dat die bedieningen 
hem belette, met ijver den 
biechtstoel waartenemen. Na 
een even zoo godvruchtigals 
werkzaam leven, overleed 
pater SCATI, den 10 Decem* 
ber 1816. 

" SCAURÜS (M. JIMIUOS), 
Romeinsch consul, in het jaar 
163 vóór J. C.uit eene der 
doorluchtigste familiën van 
Home geboren. Zijn vader, 
ofschoon een patriciër, was 
zoo arm , dat hij, om m het 
onderhoud zijner v,rouw en 
kinderen te voorzien, zie» 
genoodzaakt had gezien, net 
beroep van kolenbrander uit 
te oefenen. Aan zijne ambt
genootenen den senaat was 
zulks niet onbekend, en zij 
lieten hem in ellende ver
smachten. ' M. Mmim had 
eene goede opvoeding ont
vangen, doch door zijn ge
mis van fortuin ontmoedigd, 
durfde hij, gedurende eenigen 
tijd naar geenen post in de 
republiek dingen. Hij *a« 
van natuur welsprekend, en 
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begon op de publieke plei
nen redevoeringen tehouden. 
Op deze wijze verwierf hij 
zich eenen roem , en werd 
weldra tot bouw- of wijk» 
meester (JEdilis) benoemd, 
en in die betrekking, en de 
verschillende werkzaamhe
den , die er aan verbonden 
waren, legde hij er zich voor
namelijk op toe, om de naauw-
gezetste regtvaardigheid uit-
teoefenen. Kort daarna be
noemde men hem tot stads-
regier (Preetor), van welken 
post hij zich met evenveel 
eer kweet,'en waardoor hij 
zich waardig maakte om in 
het jaar 637, na fiome (115 
vóór J . C.) tot het consu-

' laat verheven te worden. Hij 
vaardigde wetten uit. tegen 
de weelde, en vervaardigde 
reglementen, voor de stem
mingen in dè vergaderingen. 
De regtschapenheid en de 
wijsheid, met welke hij die ver
schillende posten had waar
genomen , verwierven hem 
eenen eervollen roem , en 
hij werd door den volkswensch 
verkozen, als hoofd van het 
gezantschap, ia t de Romei
nen naar JOGURTHA zonden, 
die eenen onregtvaardigen 
oorlog tegen ADHERBAL , ko
ning- van Numidïè, voerde. 
Een enkele oogenblik be-
swalkte den roem vanScAD-
J c s 5 bij liet zich even als 

• d e anderen, door het goud 
A 

van JÜGDRTHA omkoopen, 
die door zijne heerschzucht 
gedreven werd , om zich van 
de staten vap ADHERBAL mees» 
ter te maken, maar zich 
daarbij echter met den Ro-' 
meinschen senaat niet in de-
waagschaal wilde stellen. In 
Home teruggekeerd, vond, 
SCADROS de straf zijner heb
zucht in de verachting der
genen , die nog kortelings 
de bewonderaars zijner deug
den waren geweest. Hij werd 
desniettegenstaande tot ze
demeester (Censo?') benoemd, 
en om zijnen misslag te doen 
vergeten , deed hij de Mil-
viaansche brug bouwen, en 
den weg bestraten, die nog 
naar hem de Mmiliaansche 
wordt genoemd. • Hij schreef 
de Geschiedenis -van %ijn 
leven, en andere werken , 
die de tijd verslonden heeft, 
en overleed zeer hoog be« 
jaard, 

* SCADRUS (M. Mmiws), 
zoon van den voorgaande, 
en schoonzoon van Sr t tA, 
die met METELI/A , zijne 
moeder gehuwd was, werd 
kort na den dood zijns va
ders tot bouw- of wijkmees-
ter benoemd. Hij had tot 
vrouw MÜRCIA, door den 
grooten PoMPEJDS verstoeten. 
Hij gaf zich aan alle ondeug
den over, en PUNIUS verze
kert , dat zijn- bouwmeester-
5 • • • • • • • • ' 
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schap het verval der zeden 
voltooide, en is zelfs van 
gevoelen dat het voor Rome 
noodlottiger was, dan de 
bloedige vervolging vanSrt-
IA . SCAÜKÜS stapelde vele 
rijkdommen op een, ten koste 
van de Romeinen j maar zijn 
naam zou vergeten zijn ge
raakt, zonder den beroem
den schouwburg, welken hij. 
deed bouwen, en vrelke de 
eerste vaste of blijvende is , 
die in Home heeft bestaan, 
daar de senaat tot dusverre 
enkel losse of beweegbare 
tooneelen had toegestaan, 
slechts bij plegtige feesten 
opgeslagen, om dadelijk na 
den afloop derzelve weder 
t© worden afgebroken. De 
schouwburg van SCADRUS 
wórdt voor den ruimsten en 
prachtigsten gehouden, wel
ken men gekend heeft: dezelve 
kon 80,000 personen bevat
ten ; men telde er 3(50 mar
meren kolommen in ; de be
nedenste verdieping bestond 
uit zuilen die eenen planken
vloer en een verguld paneel-
werk ondersteunde; de mid
delste was van glas, en de 
bovensta geheel van marmer. 
De onderste kolommen wa
ren alle 38 voeten hoog,en 
hadden in de tusschenruim-
te 3,000 metalen beelden. 
Deze schouwburg was daar. 
enboven met rijke schilde
rijen versierd; dedecoratiën 
en alles wgt tot de tooneel-

spelers diende j was van goud
doek. SCAÜRÜS wendde tot 
dit prachtige en nultelooze 
gebouw een groot gedeelte 
van het goud aan, dat zijn 
vader van JÜRGÜRTHA had 
ontvangen, en van dat het
welk hij door zijne knevela-
rijen had bekomen. 

* SCEVOIA (LODEWIJK), 
een Italiaansche letterkundi
ge , te Brescia, in 1770 
geboren, onderwees aldaar 
pas 17 jaren oud zijn de, de 
rhetorica, tot in 1799, in 
welk jaar hij secretaris werd 
van eene commissie van open* 
baar onderwijs. In 1807 'werd 
hij te Bologna tot onder-
bibliothecaris benoemd; maar 
hij verloor dien post naden 
dood van MORAT. Hij t e -
gaf zich alstoen, naar Mila* 
ne, alwaar hij in 1819 over
leed. SCEVOIA v?as in den 
geestelijken staat getreden, 
tot welken stand hem echter 
de roeping ontbrak. Ei" be
staan van hem verscheiden 
treurspelen; Be dooi van 
SQCRJTES, HMNisJi tn 
Bitinia, SJFFO , M!BOPE, 
ARIStODEMO , GülHETXA 
e ROMEO, te ' JtiWan*> ;l* 
1 dl. gedrukt. De beide 
eerste hebben den prijs der 
akademie van Brescia be
haald. Gedurende de on
lusten , die zijne geboorte
plaats beroerden, bewees 
bij aan dezelve eene groote 
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dienst, door de verstrooi]ing 
te beletten der boeken, aan 
de vernietigde kloosters toe-
behoorende. 

ScETou. ~ Zie MCTJÜS, 
en SAUSTE MAUTHE. 

SCHAAF (KAREI.), in 1646 , 
te Nuys, in het keurvor
stendom /Teulen, geboren, 
was de zoon van eenen ma
joor bij de troepen van den 
landgraaf van Ressen-Cas-
sel. Pas acht jaren oudzijn* 
de , verloor hij zijnen vader. 
Later vergezelde hem zijne 
moeder naar Ruisburg al-
Waar hij de Oostersche ta» 
len onderwees. Drie jaren 
daarna werd hij naar Leij~ 
den beroepen om er den
zelfden post te bekleeden. Hij 
overleed aldaar in 1719 , aan 
de gevolgen eener beroerte. 
Zijne voornaamste werken 
zijn: t,° Grammatica ckaU 
daica et syriaca, 1686 in 
8.Yo. — 2.o Novum Tes* 
tamenium syriacum,- Ley» 
den, 1708 in 4.t°; met 
eene Latijnsche vertaling.—» 
3.o Lexicon syriacum , con-
cordantiale, Leyden, 1708, 
in 4 > ; _ 4#o Mpitome 
grammaiicce hebrosce ; 1716, 
in 8.V0 

SCHACCI, SCHACCBI of 
SCACCHI (FORTDNAXÜS) / een 
Augoatijner religieus, te Trau 
J" Dalmatic, in 1560, gebo

ren , onderwees met veel roem 
de godgeleerdheid, het He« 
breeuwscH en de H. Schrift, 
in verscheiden steden van 
Italië. Hij werd vervolgens 
kapel-meester van Paus UKU 
BANÜS VIII, die hem dezen 
post weder ontnam , .wijl hij 
er zich slecht van kweet, 
Pater SCHACCI trok zich dit 
zoo zeer aan, dat hij zijne 
uitgebreide bibliotheek ver
kocht, en zich naar. iPawo 
begaf, alwaar hij in 1633 
overleed, Men •: heeft van 
hem een werk getiteld; -Mi* 
rotkecium, Rome , 1625 , 
1627 en 1637, 3 dh» in 
4*to ; en Amsterdam,1701, 
in foJ.; een geleerd werk. 
Hij-'handelt in hetzelve over 
alle zalvingen, waarvan er 
in de H. Schrift gesproken 
wordt, zoo als over die der 
koningen , priesters, profe
ten , over de heilige zaken, 
en zelfs over de olie der 
lampen en dié der reukwer
ken. Nog bestaat er van 
hem: \<P eene Latijnsche 
Vertaling des bijbels, vol
gens het Hebreeuwsch, het 
Grieksch der zeventigen, en 
de Chaldeeuwsche omschrij
ving, Venetië, 1609, 2 
dl.* in fol.; — 2.o Recul. 
tu sanctorum, Rome , 1 6 3 9 , 
in 4 . t 0 ; «—3.° Leerreden, 
in het Italiaansph , Rome, 
1636, in 4.t" Het leven 
van • SCHACCI was zeer on
rustig ; hij was van natuur 
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galachtig en opvliegend. De 
hevigheid, met welke hij 
zich tegen de misbruiken 
verhief, die in zijne orde 
waren ingeslopen, en het ge
ringe ontzag, waarmede hij 
het gedrag zijner oversten 
laakte , wikkelde "hem in 
groote onaangenaamheden. 
Het hekelen van anderen pas
te hem slecht, wijl zijne 
zeden verre van onberispelijk 
waren. 

SCHAEDER of SKT/TTE (JO-
ANNEs), minister van staat 
in Zweden , van geringe ou
ders / te Wykceping^ gebo
ren, en te Stokholm,'m 1645 
overleden, was de leermees
ter geweest van GuSTAAl? 
ADOLF , die hem tot vrij heer 
verhief, en in verscheiden 
gezantschappen gebruikte. 
Men heeft van hem Redevoe
ringen en andere werken. 

"ScHAEFFBR (JACOB CHRIS-
ÏÏAAN) , een zeer beroemde 
geleerde van de 18.deeeaw, 
te Querfurt, den 30 Mei 
1718 geboren, en te Regens
burg, der 5 Januarij 1790 
overleden, had om zijne stu
diën te-volbrengen, te wors
telen , gehad met alle onaan
genaamheden , die eene ui
terst^ behoefte doet ontstaan. 
^ J" ijver en zijne leerzucht 
«leden hem alles te boven 
«omen, en hij werd achter-
eenvolgend benoemd , tot 

meester dier faculteit van Ta* 
bingen, doctor bij die van 
Ffittenberg, en opperbe-
windhebber of president van 
het consistorie van Regens-
burg. Hij schreef verschei
den nuttige, werken ,: verme
nigvuldigde de voor de maat
schappij ° voordeelige uitvin
dingen , en bewees steeds 
zonder persoonlijke eerzucht. 
te zijn. .Zijne belangrijkste 
werken zijn die, welke hij 
over de natuurlijke historie, 
en voornamelijk die over de 
insekten , de plantdieren of 
zoophyten en de planten, 
ondernam. Men kan de wer
ken , welke hij over deze 
verschillende takken der we
tenschap in het licht gaf, 
in drie klassen verdeeleo: 
de eerste bevat die, W 1 ^ 
hij zich heeft bepaald, een 
aantal voorwerpen te doen 
teekenen en met kleuren be
leggen ; hiertoe behooren de 
beide: volgende : l . ° / « ^ ° " 
runt qui in Bavaricc... v • • 
nascuntur icones, ^%ef,s" 
burg, 1 7 6 2 - 1 7 7 0 , 4dl.» 
in 4 > ; met 330 -gekleurde 
platen ; — 2.° Icones tnseo-: 
lorum-circa Ratisbonamin^ 
digenorum , ibid. .1'°~ ' 
dl.» in 4.to; met 220 gekar
de platen. De tweede is^nien-

gesteld uit bij zondere ferlian-
delingen, met gekleurdepla
ten ; de lijst derzelve is «eer 
aanmerkelijk, en komt voor 
in de Bibliogmphie van W 
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BRÉS , in BÓEHMER , in MEÜ-
SEI. enz. de derde bevat de 
beide volgende werken : 1.° 
Mlementa entomologica, Re
gensburg , 1766, in 4.*°; 
Latijn en Hoogduitsch, 3<*e 
uitgave, ibid. 1780, in 4.to; 
— 2.o Botanica expeditior 
ibid. 1762, 3 dl.» in 8.vo; 
met platen. De heer VALO 
KENAER heeft de Lofrede ver
vaardigd , van dezen geleer
den waarnemer der natuur, 
die in de meeste verzamelin
gen van levensbeschrijvingen 
vergeten is. — Zijn broeder 
JOHANN GOTTLIEB ScflAEF-
FER, in 1720 Ie Querfurt 
geboren, en te Regensburg, 
in 1795 overleden, was een 
beroemde artsénij-bereider. 
Het is aan hem dat men eene 
verhandeling te danken heeft 
over het gebruik der klis
teren van tabaksrook. Er 
zijn nog verscheiden Duitsche 
artsen van denzelfden naam. 

SCHAH-ABBAS, bijgenaamd 
de Groolè, en 7.de koning 
der Perzers, uit het geslacht 
der Sophis, beklom den troon 
in 1586, De Turken en Tar
taren hadden aan zijnen va
der KODABENDI verscheiden 
gewesten ontweldigd; hij deed 
zich dezelve teruggeven. De 
Portugezen hadden zich se
dert 1507 van het eiland en 
de stad Ormus meester ge* 
waakt: hij heroverde dezel
ve in 1622. Hij bereidde 

zich tot grooler heldendaden 
voor, toen hij na eene 44 
jarige regering, op het ein
de van 1628 overleed. Deze 
overwinnaar was de herstel
ler des staats door zijne wa
penen en de weldoener des 
vaderlands door zijne wetten. 
Hij begon met de afschaffing; 
eener krijgsmagt, even zoo-
moedwillig als die der Janitsa-
ren , deed volken van het eene 
land naar het andere ver
huizen , rigtle openbare ge
bouwen op, herbouwde ste
den , en bragt allerlei nut
tige inrigtingen. tot stand ;. 
Ispahan werd onder hem 
de hoofdstad van Per&ië; 
alom werd de orde hersteld* 
Maar terwijl hij voor het 
openbare welzijn werkte , 
vierde SCHAH-ABBAS , dik
wijls aan de wreedheid zij
ner inborst den teugel. Er 
bestaat in de bibliotheek van 
den koning der Èranschen , 
en in diè van het arsenaal van 
Parijs, een buitengemeen 
belangrijke geschiedenis van 
dien vorst, in het Perzisch 
geschreven.—• Zie SHIRLEÏ" 
(ANTOMÜS).: 

SCHAH-ABBAS I I , achter 
klein-zoon van den voorgaan
de, was de 9.de koning der 
Perzers, uit het geslacht 
der Sophis. Hij begon in 
1642, in den ouderdom van 
13 jaren te regeren, en her
overde, 18 jaren oud zijnde, 
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de stad Candahar, door zij
nen vader aan den mogol 
afgestaan, die- vruchteloos 
poogde zich weder van de
zelve meester te maken. De 
jonge vorst verzamelde groote 
sommen gelds órh de gren
zen van zijn rijk uittebreiden , 
maar de venus-ziekte ont
rukte hem' in 1666 , te mid
den zijner ontwerpen aan de 
wereld. Zijn naam moet eene 
plaats innemen onder die der 
regtvaardige vorsten. Hij be
schermde openlijk het Chris
tendom , overtuigd dat het 
de Godsdienst was, die het 
geluk der volken en de vei
ligheid der staten het meeste 
bevorderde, 

ScHAH-Issuët, — Zie Is* 
M A ë t . • . ' • • ' 

ScHAH-Sor.Hr.., 
RlB-ScHAH. 

Zie KA-

SCHAU DE B E U (JOANNES 
ADAM) } te Keulen, in 1591 
ait eene gegoede familie ge
boren , werd Jesuit ieJtome, 
3« 1611, legde zich met het 
beste gevolg op de wiskunde, 
toe, en ging in 1620 scheep, 
voor de missiën van Siita. 
Boor de milddadigheid zelfs 
der heidenen, wier tocgene-
8enh?id-bg door zijne0wis-
Kundige ervarenheid hftd *%. 
wonnen, deed hij te Sigan-
J" eene schoone kerk boa-
Wen> da«<>P werd hij aan 

het hof van Pekin beroepen, 
om mede te werken aan de 
verbetering van denSineschen 
almanak. Hij verwierf de 
gunst des keizers, en werd 
tot hoofd der wiskunstenaars 
en lot mandarijn verheven, 
welken post hij gedurende 23 
jaren waarnam. Keizer XüM> 
C H I , gaf hem den titel van 
meester der geheimen des 
Hemels, en vereerde hem 
met zulk een vertrouwen, 
dat , tegen de eerste regels 
der Sinesche hof-gebruiken, 
hij hem altijd eenen vrijen 
toegang tot zijnen persoon 
verleende y en hem elk jaar 
vier bezoeken gaf. Pater 
SCHAU maakte van den in
vloed dien hij op dien vorst, 
had gebruik tot heil van de 
Godsdienst. Hij verkreeg er 
een edikt door, volgenshet-
welke, het aan de missiona
rissen vergund werd in dat 
uitgestrekte rijk kerken te 
bouwen en het Evangelie te 
verkondigen; en, in het Uja-
verloop Van 14jaren, maakte 
de missionarissen meer d a n 

100,000 proselieten; ™ut 

na den dood van dien vorst 
veranderden 'de zaken van 
aanzien. De regenten des 
rijks, gedurende de minder
jarigheid van zijnen opvolger, 
den invloed benijdende, «ei
ken hij genoten had , J i e t e " 
hem in een afschuwelijk ge-" 
vangenenhok werpen, enJBT' 
oordeelden hem eindelijk ais 

http://ScHAH-Sor.Hr
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hoofd, van dalgene, wat zij 
de eerlooae sekte noemden 
en wijl hij de Sinesche ge-
bruiken, bij het begraven 
van eenen zoon des keizers 
verzuimd had, om in stuk-
ten gehakt en gesneden te 
worden, een vonnis eneene 
doodstraf, die op eene vreem
de wijze afsteken , bij de zoo-
genaamde Sinesche mensch-
Jievendheid, door onkundi'-
ge of trouvvelooze filozofen , 
zoo hemelhoog opgevijzeld. 
jNadat het vuur het keizer
lijke paleis had verteerd , en 
aardbevingen een aantal hui-
zen hadden omvergeworpen, 
beschouwde het volk deze 
gebeurtenissen, als kastijdin
gen des hemels, en eischte 
ae in vrijheid .stelling van 
pater SCHAU;, en die der 
overige paters, welke met 
hem opgesloten waren. Hij 
verliet de gevangenis; doch 
niet lang duurde het of hij 
werd op nieuw in dezelve 
opgesloten. Eindelijk door 
JlJden en arbeid uitgeput. 

jus Ir-66; na gedurende 44 
p e n , de moeijehjke bedie
ningen v a n m j s s j o n a r j s t e 
Jebban Waargenomen. Men 

ï P r l - V a ? * e a i een ^ d 
werken- m d e Sinesche taal , 

RezL?e,? t,er re-en wiskunde, 

UJn» vervaardigd. Pater 
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medègebragt, welke hij in 
1671 ,aan paus CIEMENS X 
aanbood, en die in de bi
bliotheek van het Falikaan 
werden geplaatst. Behalve de 
reeds vermelde werken, heeft 
pater SCHAU, mede in het Si-
neesch in het licht gegeven 
de verhandelingen van LES-
SIDS r De providentia Dei 
en De octo beatitudinibus; 
eene Verklaring der afbeel
dingen , voorstellende het Ie* 
ven onzes' Meeren, MAXI-
MIIIAAN , hertog' van Beije* 
ren, had deze afbeeldingen 
naar Sina gezonden, om den 
keizer te worden aangeboden. 
Het is voornamelijk volgens 
zijne brieven, da't men de 
Geschiedenis der Missie in 
Sina heeft ontworpen, welke 
te fFeenen, in 1665 , in 
het Latijn, in 8.v°, is in 
het licht gegeven. 

a?s»s&3r: e r H dl.«iD4to-; Van \ 

ScHANNAT (JoANNES F B E -
DEKIK) , uit eene familie van 
Frankenland, werd den 23 
Julij 1683, te Luxemburg 
geboren; hij beoefende de 
regtsgeleerdheid te Leuven, 
en werd advokaat bij den 
raad van Mechelen. De bij
val , welken zijne Geschiede
nis van den graaf van Mans* 
veld, Luxemburg, 1707, 
vond, verbond hem aan die 
soort van studie. Hij om
helsde den geestelijken staat. 
Toen KONSTANTOT, prins en 
abt van JPulda, ondernomen 
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hai, de Geschiedenis van | 
Fulda te schrijven , gaf j | 
SCHANNAT , om hem dien ar
beid te verlichten , verschei
den stukkett in het licht, 
waartoe hij de bouwstoffen 
uit de handvesten van dat 
klooster potte: 1.° Finde-
mice lilterarice , hoc est, 
veterum monumentorum ad 
Germaniam sacram pr(Eci~ 
pue spectantium, colleclio 
prima, Fulda en Leipzig, 
1723, in fol; — 2.» Corpus 
traditionum Fuldensium, 
1724; — 3.° Feraameling 
van oude gedenkstukken, 
om te dienen tot de geschie
denis van het openbaar na
tionale regt der Germanen, 
in het Hoogduitsch , 1726, 
jn fol ; — 4.° Dicecesis Ful» 
den&is curn annexa hierar-
chia, 1727, in fol. Dit 
laatste werk werd aangerand 
door ECKARD , in zijne Jni-
'madversiones historicce et 
crilicce, FFurzburg , 1727. 
SCHANNAT beantwoordde deze 
critiek met Findicice quo-
rumdam archivi fuldensis 
diplomatum , 1728, in fol. 
Nadat een ander de pen had 
opgenomen , om eenige reg-
ten der landgraven van Bes
sen, te verdedigen, antwoord
de hem SCHANNAT in de J7is~ 
lor ia Fuldensis in tres par-
te* divisa, Cum codicepro-
baiionurn annexo, 1729, in 

u' trNa d e n d o o d v a n °en 
abt KoNSTANIuis, noodisde 

FKANCISCUS GEORGE , . keur
vorst van Trier, en bisschop 
van PForms, uit het huis 
der graven van Schönborn, 
SCHANNAT uit tot het schrij
ven der Geschiedenis van 
Worms, die in 1732, io 
2 dl.n in het licht verscheen. 
In hetzelfde jaar verlangde 
de aartsbisschop van Praa* 
graaf van Manderscheid-
Blanckenheim, dat SCHAN
NAT over de oude geschie
denis van Eiffelzoude schrij
ven, hetwelk gedeeltelijk in 
het aartsbisdom Tn'er en ge
deeltelijk in het hertogdom 
Gulick is gelegen. Hij be-
lastte zich met die taak; en 
hij zou in staat zijn geweest 
de geschiedenis van 22 ia-
miliën van dat land, "» « 
lente van het jaar 173» •»« 
doen drukken, indien de 
dood hem niet was voorge
komen, daar hij den 6 Maat 
van dat jaar te Mf«I 
overleed. Hij bad ookJet 
plan gevormd om de r 
lameUng der Kerkvetgaf* 
ringen van Duüschland J 
het licht te geven, -en-i 
dien einde bouwstoffenjer 
zameld , die hen. tot m d 

derde eeuw g e l e ^ - J f ' ! 
HARTZHEIM-JOZEF-)' a . 
heeft, te Frankfort /»»J 

huis gedrukt. DE U BAHBJ 
DEB^AüMARCHAisheelter 

Geschiedkundige lofrede™ 
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schrijvers bijgevoegd.. De abbé 
SCHANNAT stond in vriend
schapsbetrekking met de kar
dinalen ALBINI , QÜIBINI en 
PASSIONEI , en met verschei
den andere beroemde perso
nen. Hij bezat even zoó vele 
zedigheid als geleerdheid. 

SCHATTEN (NICOLAAS), een 
Jesuit en beroemde geschied
schrijver van Neder-Duitsch-
land, in 1676 , in den ou
derdom van 68 jaren over
leden. Men heeft hem te 
danken: 1 .o Hisloria West-
phalice, Neuhaus, 1690, in 
i'oJ,; — 2.o Jnnales Pader-
bornenses, Neuhaus, 1693, 
in fol. Volgens een'criticus, 
» een weinig verdacht, zeer 
geacht en naauwkeurig werk , 
vol belangrijke nasporingen.". 
— 3.° CAROLÜS MJGNÜS 
Romano-Catholicus, Neu* 
haus, 1674, in 4'.'°; SCHAT
TEN wederlegt op eene zege
vierende wijze NIFANIDS, een' 
luterschen schrijver, die be
weerde dat KABEL de Groote 
in de Kerk gebruiken had 
ingevoerd, die LÜTHEB door 
zijne gewaande hervorming 
slechts hersteld' had. 

SCHEDIDS of SCHE&E ( E u -
AS), in Bohème, den 12 Jnnij 
1615 geboren , verdient eene 
plaats in den rang der be- \ 
r°emde kinderen. In den j 
ouderdom van 12 jaren ver- I 

Uil. DEEL. B 

vaardigde hij Grieksche en 
Latijnsche venen en verhan 
delingen. Pas i 8 jaren oud 
zijnde, verdiende hij de lau
werkroon , welke de keizers 
gewoon waren aan diegene 
te geven, welke zich in de 
dichtkunde onderscheidden. 
Ook werd hij aan vreemde" 
hoven met eerbewijzen over
laden. Er bestaat van hem: 
De Biis germanicis, sive 
vetert germanorum religione 
Sijntagmata i r , 1648 
Balie, 1728. Hij overleed 
te Warschau, den 2 Maart 
1641. De Lofrede van SCHE-
DWS, komt voor in de ver
zameling van eenige vroeg
rijpe kinderen door GOEZE 
Zube/t, 1708, in 8.vo 

SCHEDONE.— ZieScHIDOOTS.. 

* SCHEELK (KARET, W I L 
LEM) , een der scheppende 
vernuften van de nieuwere 
sche^unde, en vooral van 
de werktmgdijke scheikunde, 
den 19 December 1742 te 
Straalsund geboren , beoe
fende reeds in den ouderdom 
van 14 jaren de artsenijbe-
reidkunde, te weten bij den 
apolhekar BAUWT. , te Go-
thenburg, bij wien hij 6 jaren 
verbleef. Hij werkte vervol
gens alleen met eene voor-
beeldelooze volharding, en 
was in verscheidene apothe
ken te Malmoë, leSloMolm 

b 
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en te Ufsal werkzaam ; in 
1775 werd hij , na een schit
terend examen, door het ge
neeskundig collegie, met die 
Van POHLEE te Koeping be* 
last. Later (1777) word hij 
eigenaar dier beroemde apo
theek , en trad in 1786 in 
den echt met de weduwe 
van POHI.BR> dié hij tot zijne 
erfgename benoenïde. Hij 
overleed den 24 Mei 1786. 
ScHÉEtE had zich het eerst 
doen kennen door eene Ver-
handeling over het Vloei" 
spaqth, die hij der akade
mie vari wetenschappen Van 
Stokholm, gedurende zijn 
verblijf in die stad, aanbood, 
Men heeft hem de ontdek
king te danken vah de zuur
stof (oxygène), het zoutzuur 
(chlore), den bruinsteen (»?««• 
ganese), het half metaal (mo-
lybdène), de zachte hoofdstof 
der oliën enz, en eene me
nigte andere bewerkingen. 
Hij bevestigde de ontdekkin
gen van LAVOISIER en CA-
VENDISH betrekkelijk de za-
menstelling van het water, 
en de voortbrenging dier 
vloeistof door de ontsteking 
Van een mengsel Van zuurstof 
en waterstof (hjdrogène) enz. 
De koninklijke akademievan 
Stokholm, Van welke hij lid 
was, zoowel als van ver
scheiden andere geleerde ae-
Jiootschappen , vertrouwde i 
Jiem de meeste barer schei
kundige proefnemingen toe i 

en bewilligde hem te dien 
einde eene aanzienlijke som. 
Het Engelsche ministerie stel» 
de vruchtelooze pogingen in 
hét werk om hem naar Zon
den te . lokken. Er bestaat 
Van SCHËEIE eene uitmun
tende Verhandeling over de 
lucht en het vuur, l/psal,, 
1777, in het Fransen vertaald 
door DIEDRICH; verschillende 
Verhandelingen en Memori-

'én, voorkomendein de F er» 
zamelingen der koninklijke 
akademie van Stokholm, Al 
zijne werken zijn gezamenlijk 
uitgegeven door HERHBSTanr, 
Berlijn, 1793, 2'dl.» VICQ-
D'AZIK heeft in 1787, zijne 
Lofrede in de koninklijke 
geneeskundige akademie van 
Frankrijk uitgesproken. 

ScHEEtSTRATE (lUMANOKX), 
achtereenvolgend kanonik en 
cantor , Van Antwerpen, 
zijne geboorteplaats, opziener 
van de bibliotheek van het 
Vatikaan , kanonik van den 
H. JÓANNES van lateranen, 
en van dë St. Pieterskerk 
te Mofnej overleed in aeie 
laatste stad in 1692, inden 
ouderdom van 44 jaren. Hg 
genoot aldaar al het aanzien» 
dat zijne talenten , enhetge-
bruik dat hij er van maakte, 
verdienden. Er bestaan van 
hem een aantal werken, uf 
meest bekende zijn: l,° ^ntl" 
quitaies Ecclesice illuslra-
t(B, Rome, 3692 — 1697, 

http://Pohi.br


s 
2 dl.* info!.;. — 2 oHede* 
sta Jfricana sub primate 
Carthaginensi, Jntwerpen, 
1679 in 4.tp; — 3.° Jcta 
constanliensis concilii, in 
4 . t ó ; door dom MATTHEÜS 
PETIT DIDIER, op eene kracht
dadige wijze verdedigd, te
gen MAIMBOÜRG en eenen on
genoemde.— b.ojcta Ëecle* 
sice oHentalis contra €AL* 
riNi et LatBERi hmreses, 
Rome, 4 dl.ninfol,; —5.° 
De disciplina arcani; — 6.° 
Disertatio de aucloritate 
palriarchali et melropolita-

^ na. Hij was zeer ervaren 
in de kerkelijke oudheid, 
bezat eene gestrenge regtzin» 
nigheid, en gezonde en zui
vere inzigten, SCHEELSTRA-
XE 'heeft ook een geschrift 
in het licht gegeven over de 
vergadering der geestelijk
heid van Frankrijk in i 682 5 
waarvan de tweede uitgave, 
1740 zeer gezocht wordt. 

SCHÈFFER (JOANNES) , een 
oudheidkundige, ieSlraats-
burg in 1621 geboren, werd 
naar Zweden beroepen door 
koningin CHRISTINA, die hém 
tot hoogleeraar der welsprc 
kendheid en staatkunde te 
Upsal benoemde. JÜij werd 
bibliothecaris der universiteit 
dier stad, alwaar hij den 26 
Maan 1679 overleed. Er be
staat van hem ; 1." eene ver
handeling De tniliUanavali 
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vetertim, libri IF, 1654, 
in 4.*?; Upsal, 1659, in 
4,to ; — 2,°, Upsalia antï~ 
qua, 1666» in 8J°; zeld
zaam en belangrijk. — 3.0 
Laponia, Frankfort, 1673 
in 4. t t J; met platen, door 
pater LÜBIN in het Fratisch 
vertaald, Parijs, 1678 in 
4. to; —' 4,° Sueeia litleratd, 
in de Bibliotheca septenlri-
onis eruditi, Zeipsig, 1699, 
in 8.v°; — 5.° De re <vehi-
culariveterum, Frankfort'9 
1671, in 4 . t 0 ; én een aan
tal andere zeer geleerde wer* 
ken, [Men kan de lijst zij
ner thesis, Redevoeringen, 
Lofreden en Verhandelingen, 
vinden in het 39. s t è deel der 
Memoriën van NICERON. Öolc 
heeft men aan SCHÈFFER te 
danken Uitgaven met Gom-
mentarien van PEUEDRÜS AR-
RIANÜS, JULIANUS en PACATDS. 
Het opvoed ings-genootschap 
van Upsal, loofde in 1781 
eenen prijs uit voor de best ge
keurde Lofrede van SCHEFFER, 
welke aan de Verhandeling 
van FANÏ werd toegekend, 
Stokholm, 1783 in 8.vo] 

SCHEFFMACHER (JOANNES 

I
JACOBÜS), een Jesuit uit de 
provincie Champagne, te 
jtient&heim, in den Opper-
Elms, den 27 April 1668 
van aanzienlijke ouders ge
boren. Hij werd in 1716 
voor den leerstoel van het 

b 2 
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zinlwisten (controverse) be
noemd , welken LODEWIJK 
XIV, in de hoofdkerk van 
Straatsburg gesticht had. 
Door de begaafdheden en den 
ijver, welke hij aldaar aan 
den dag legde, gelukte het 
hem een aantal lutheranen 
tot den schoot der Kerk te 
doen terugkeeren. De schrif
ten, die hij achtereenvolgend, 
van 1716 tot aan zijnen dood 
in het licht gaf, en vooral 
zijne 12 geleerde brieven, 
bragten de bekeering van eene 
groote menigte anderen te 
weeg. PFAFF, kanselier der 
universiteit van Tubingen, 
en ARMAND DE LA CHAPELLE , 
predikant te s' Gravenhage, 
trachtten dezelve te beant
woorden ; maar het schijnt 
dat hunne antwoorden wei
nig bijval vonden, Dat van den 
eerste is minder slecht dan 
dat van den andere, ofschoon 
nog slechter geschreven. De 
brieven' van pater SCHEFF-
MACHER verschenen eerst af
zonderlijk na elkander, maar 
men Vereenigde dezelve, en 
gaf er drie uitgaven in 2 dl.n 
in 4,*°, van in het licht; 
de l.ate in 1733, de 2.Ae j„ 
1747 en de 3.de in 1750 en 
1751. Er bestaat er ook 
eenevan, in3dl.ainl2.Jno. 
fouanen> 1769, bij welke 
de uitgever eenen dertienden 
bnef heeft gevoegd, over de 
wezenlijke tegenwoordigheid 
tegen de calvinisten. Ook 

bestaat er eene verkorte uit-
gave dier brieven, 1 deel 
in 8.vo Pater SCHEFFMA- , 
CHER overleed te Straats
burg , als rector van het ko« 
ninklijke collegie en van de 
Calhoiijke Universiteit d/er 
stad, den 18Augustus 1733» 

SCHEGK Of SCHEGKIÜS (JA-
COBÜS), in 1511, te Sc/torn-
dor/, in het hertogdom fFur-
temberg, geboren. Na te 
Tubingen eenigen tijd de wijs
begeerte te hebben onder
wezen , bekleedde hij aldaar, 
gedurende 13 jaren den leer
stoel der geneeskunde. Hij 
werd blind , en was zoo on
gevoelig over het verlies des 
gezigts, dat toen een oogarts 
er hem de genezing van be
loofde, hij zulks van de hand 
wees, om niet verpligt te 
zijn., %oo vele dingen tenten, 
die hem hatelijk of belag' 
chelijk toeschenen. Dit toe
val belette hem niet om tot 
aan zijnen dood, .»» J5 8 7 

voorgevallen, zijne bezighe
den voorttezetten. Men heen 
van hem: 1.° eene zamen-
spraak : De animceprincipa-
tu, an cordi , an cerebrotn-
buendo, Tubingen, ipiAt 
in 8.vo; — 2.° eene ver
handeling De una persona 
et duabus naiuris i» CBRiSm 

TO , adversus anii'tnmla" 
Hos; — 3.o Refulaiio er-
rortm Simonii, Tubingen > 
J 5 7 3 , in fol; en verschei-

http://in3dl.ainl2.Jno
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den andere werken over de 
wijsbegeerte de geneeskunde 
en godgeleerdheid-. 

ScHEINER (CHRISXÖFFÉt) , 
een Jesuit en beroemde ster-
rekundige,in 1573le»ScAw«-
ben in het land van Mindel-
heim in Zwaben geboren , 
en den 8 Julij 1650, Ie JViz* 
%a, overleden, was wiskun
stenaar en biechtvader van 
den aarts-hertog van Oosten.' 
rijk. Hij verdedigde, even 
gelijk LONGOMONTANÜS , een 
middelbaar stelsel, tusschen 
dat van CoPERNICüS en van 
TrcHO, en beweerde, dat 
de aarde, door eene dage» 
Jijksche beweging, den dag 
en den nacht voortbragt, 
terwijl de zon door haren 
j aarlij kschen loop, de afwis
seling der jaargetijden ver
oorzaakte (Zie COPERNICOS , 
LONGOMONTANÜS, TrcHo.enz). 
Hij nam bet eerst de vlak
ken der zon waar.' — Zie 
zijn werk , ad M. FELSE* 
RÜM de maculis solaribus 
tres .EpislolcB, Augsburg, 
1612, in 4 > ; herdrukt te 
Rome, 1613 in 4 . t o ; — 
eene ontdekking, welke an
deren zonder grond aan GA« 
1ILEI toeschrijven, SCHEINER 
gaf in 1630, in fol., zijn 
werk in het licht getiteld: 
Rosa ursina sive sol ex ad-
fóirando facularum et ma* 
culctrum suarum phcenome* 

B 

no varius, in hetwelk hij 
over die vlakken handelt, 
zoowel als over de bijzonder 
schitterende punten, welke 
men in de zon waarneemt. 
Toen hij deze ontdekking 
aan zijnen provinciaal mede
deelde , vreesde. deze, dat 
hij zich belagchelijk zoude 
maken, en raadde hem dus 
aan, voorziglig en langzaam 
in de uitgave van een ge
schrift te werk te gaan, het
welk de aangenomen denk
beelden trotseerde; maar hij 
hield niet de ongerijmde en 
onnoozele redenering, vvelke 
men hem gewoonlijk in den 
mond legt: Censuerunt su-
periores mei, zegtScHEiNÉR 
zelf, procedendumessecdutb 
et pedelentim, doneephceno-
menum , ipsa aliorum quo* 
que experientia accedente, 
córroboraretur, neque a tri~ 
tis philosophorum semitis 
sine evidentia conlraria re* 
cedendum, Rosa Ursina , 
lib, 1. cap. 2. SCHEINER moest 
alzop zijne ontdekking gedu
rende eenigen tijd geheim hou
den : hij deelde dezelve ech
ter aan WELSER mede, die 
haar, lang vóór dat GAULEI 
er over gesproken had, pu
bliek maakte; en toen SCHEI
NER, vrijer of stoutmoediger 
geworden, zijne ontdekking 
terug eischte, Was WELSER 
bescheiden genoeg, hem de-
Zelve niet te betwisten. Nog 

b 3 
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heeft men van dezen Jesuit; 
Ooulus koe est, fundament 
turn opticum, Insprüeh, 
1619, in 4.»° Deze beschrijf 
ving des oogs is naauwkeu» 
rig, vooral wat de optische 
zenuwen betreft. De beroem
de WotFF-stelde veel belang 
in deze beide werken van 
SCHEINBR. Hij noemt het eer
ste een meesterstuk: Opus 
de maculis solaribus abso' 
lutissimum; en hij raadt het 
lezen van het tweede aan, 
aan al diegene die leeren 
willen, wat regtstreeks tot 
het gezigt betrekking heeft. 
Het is valsch dat SCHEINER 
zich a]s beschuldiger van GA-
iltEr zou hebben opgewor
pen. De abbé DE LIGKTAC 
heeft dien betreffende ... een 
roman - sprookje , verhaald , 
door BERGIER op eene on? 
bedachtzame wijz,e overgeno
men. De Jesuit bestreed het 
stelsel van den Floreniijn-
schen sterre kundige, zoo als 
de andere, welke hij vond 
dat met zijne gevoelens niet 
strookten •, en handelde hierin 
z.oo als alle schrijvers doen. 

SCHEIHAJIMEU (GoNTHlER 
CHRISTOWEI.) , te Jena, in 
1649 geboren, en in 1716 
overleden,. werd achtereen* 
ïQJgend hoogleeraar in de 
geneeskunde, t eBelmstadt % 
te Jena e„ te JCiel, alwaar 
hrj ook hjfarts van den her
tog van Sohiein was. Men 

heeft van hem meer dan 50 
werken over de geneeskunde, 
waarvan NICEROÜT de catalo
gus heeft geleverd in het 
33.e dl, zijner Memoriën. 
Wij willen enkel noemen; 
Ars medendi universa, Leip" 
zigr 1752, 3 dl.» in 4.{° 
en een aantal nuttige geschrif
ten over deze wetenschap, 
maar vol smaadwoorden, wel
ke zijne zwartgallige inborst 
aan zijne tijdgenooten toe-* 
duwde. Men zie zijn Leven 
door SCHEFFEMUS , aan het 
hoofd der Brieven, hem door 
verschillende geleerden ge< 
schreven,Ffismar, 1727, 
in 8.vo 

• f SCHELEINC^ (MARIA), 
te Gend 'm 1756 geboren, 
nam in Maart 1792, dienst 
bij het 2.°-Belgische batail-
lon. Bij het gevecht van 

[Jemape, den 6 November 
1792, legde zij eene buiten-
gewone' heldhaftigheid aan 
den dag, en ontving er zes 
wonden, Yervolgens ging ZÜ 
over onder de 30,e halve 
brigade der Bataven, en 
woonde , als zoodanig niede 
nog verscheiden gevechten 
moedig bij, Later begaf <MJ 
zich in het 4.e regiment Ja« 
gers te voet, en maakte in 
die betrekking den togtnaar 
Duilsckland mede. Daarop 
trad zij in dienst bij het 8.® 
regiment infanterie, en werd 
bij 4usterlit% zoodanig ge* 
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wond, dat men haar dood 
waande ; te dier gelegenheid 
ontdekte het zich voor/ 't 
eerst, dat tij eene vrouw 
was. De keizer ontving haar 
ten gehoore, en benoemde 
haar tot 2,e Luitenant en 
Ridder van het Eerelegioen. 
In 1807 kreeg zij pensioen 
ten bedrage van 675 franken 
'sjaars. JDe keizerin JOSE-
PHINE onderhield zich langen 
tijd met de Gendsche heldin, 
en begiftigde haar met een 
kostbaar fluweelen kleed, dat 
even als haar laitenantsaan-
stelling en ridderkruis thans 
berust bij den heer W I U . E # 
ScHEttiNCK, haren neef, 
lakenkooper en kleermaker 
te Gend, Zij overleed den 

1 September 1840 te 'Me
nen, en werd aldaar den 
2 derzelfde maand reeds be
graven. Bg hare lijkdienst 
waren tegenwoordig al de 
gedecoreerden van het legioen 
van eer , te Menen woonach
tig , alsmede .geheel de garr 
nizoens^staf en eene groote 
menigte burgers, der sta.d. 

ScHELSTRiTB. T - Zie 
ScHEEiSTRATB. 

SCHEHCK. (MARTINUS), on
derscheidde fciph in den oor
log door een aantal schitte
rende daden, terwijl hij nu 
v<>or koning PHIUPPOS II 
e« dan voor de Hollanders 
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streed, want niets was veiler 
d̂ an zijne militaire talenten 
en wapenfeiten. Hij verdronk 
in 1589 in de PFaal, na 
vruchteloos getracht te heb
ben, zich van Nijmegen mees
ter te maken. Hij vocht nooit 
met meer voorzigtigheid en 
geluk dan wanneer hij wel 
gedronken had, en was nooit 
zekerder zijn geheim te be
waren , dan wanneer hij dron
ken was. Arma nunquam 
accuratius tractabat quam 
cüm effv.se potus ac vino 
amens: imo ebrietale ipsct., 
quce resignare ao aperire 
occulta quceque consuevit, 
ülum ad arcana ocoultanda 
uti soliturn feruni. -*• STRA« 
DA de Bell. Belg'. Dec. 2. 
libr. 10. [Deze SCHENCK was 
de bouwheer van de vesting 
Schenkenschans,] 

SCHENCJK (JOANNES), bij
genaamd Graffenberg, te 
Freijburg, den 20 Jqnij 
1531 geboren , werd in 1554 
te" Tubingen tot doctor in 
de geneeskunde bevorderd, 
en verkreeg den post van 
physicus zijner geboorteplaats, 
alwaar bij den 15 November 
1598 overleed. Er bestaat 
van hem! Obscrvalionum 
medicarum, rararum , no-
varum, admirabilium et mon-
strosarum volumen, tomi 
FII de toto homine insli-

ft tuiuntf Bazel, 1584 enz. 
b 4 
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7 dl.n in 8J° — Zijn zoon 
JOANNES GEOBGE SCHENCK , 
oefende met roem de genees
kunde uit te Hagenau, en 
gaf verscheidene werken in 
het licht, onder anderen : 
1.° De formandis medicina} 
studiis, JBazel, 1607, in 
j2.mo; — 2.° Hortus pa-
tavinus, Frankfort, 1608; 
— 3.° Monstrorum historia 
mirabilis, Frankfort, 1609, 
in 4.ï° enz. 

SCHENCK of SCHENCKIÜS 
(FREDEKIK), aartsbisschop van 
Utrecht, vrijheer van 1'aw 
ienburg, in de .Nederlanden 
in 1503 geboren, geheim-
raad van KAREI. V, voorzit
ter der keizerlijke kamer van 
Spiers , verliet de balie, om
helsde den geestelijken staat, 
•werd kanonik en proost van 
het kapittel van den H. P E 
TRUS, te Utrecht, en ein
delijk aartsbisschop dier stad. 
Zijn geheele ijver was, om 
de rampen van zijn diocees te 
lenigen. Hij hield te dien ein
de twee kerkvergaderingen, 

, de eene in 1562, de andere 
in 1565: in de tweede ver
zocht hij de aanneming van 
het concilie van Trente, doch 
eerst in 1568 gelukte het 
hem, hetzelve te doen aan
nemen. Hei verdriet dat hij 
ondervond, bij het zien der 
vordenngen, welke de kette-
rij în zijn diocees maakte , 
verkortte zijne dagen. Hij 

overleed den 25 Augustw 
1580. Men heeft van dezen 
eerbiedwaardigen prelaat: I.° 
De vetuslissimo sacrarum 
imaginum usu, Antwerpen, 
1567, in 12.m°; bondig en 
geleerd. — 2.° Enohiridion 
veri prcesulis, Antwerpen; 
•— 3.° Actaconciliiprovin-
cialis trajectenëis, en ver
scheiden andere werken over 
de regtsgeleerdheid. 

SCHENCKIÜS (JOANNES Ï H E -
ODORDS) , een bekwaam hoog
leeraar in de geneeskunde te 
Jena, in 1671, in zijn 52.e 

jaar overleden; was een even 
zoo gelukkige practicus, als 
hij een kundig onderwijzer 
was. Men heeft van hem.' 
1.° Medecince generalisnovo 
antiquoe sinopsis, 1771, in 
4.to j _ 2.o Jjesero sangui-
nis, 1671, in 4.t°; - 3." 
Naamlijst der planten van 
den geneeskundigen tuin van 
Jena, 1659, in 12.w> en2. 
Nog bestaan er verscheiden 
andere werken van SCHENC-
KIÜS, met welke hij echter 
geene andere moeite heeft 
gehad., dan dezelve woorde
lijk van verschillende schrij
vers over te nemen. 

SCHELER (BiRXHOtOMEOS 
LODEWIJK JOZEF) , .Fransen 
generaal, en minister van 
oorlog gedurende de om«ven« 
teling, in 1735, te Delle 
hi} Belfort geboren, was de 
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zoon van eènen slagter en 
ontving eene boven zijnen 
staat verhevene opvoeding. 
Hij ontvlugtte echter het ou
derlijke huis, om ih Oos
tenrijk dienst te gaan nemen» 
Kort daarna deserteerde hij 
en kwam van Mantua, al
waar hij in garnizoen lag, 
naar Parijs, alwaar hij een 
zeer verstrooid leven leidde. 
Zijn broeder, hofmeester van 
den hertog van RICHELIEC , 
stelde hem in staat om bij 
het Fransche leger in dienst 
te treden , en snelwas zijne 
bevordering, welke hij deels 
aan zijnen geest van door-
slepenheid, en deels aanzijn 
innemend uiterlijk ledanken 
had. In het begin derFran-
sche omwenteling, was hij 
majoor bij het legioen van 
MAIIXEBOIS , en hij werd ach
tereenvolgend adjudant der 
veldheeren DESPREZ - CRAS-
SIER , EIKMEIER en BEAUHAR-
NAIS (1792 — 1793). Voor 
eenen oogenblik als aristo-
kraat van het leger verwij
derd , verscheen hij weder 
bij hetzelve, in hoedanigheid 
van adjudant-generaal, en in 
korten tijd , ging hij van dien 
rang tot dien van brigade-
generaal, en vervolgens tot 
dien van divisie - generaal 
over. Hij werd bij het Sam-
bre-en-Maas-kger geplaatst, 
en voerde het bevel, over de 
blokkering van Zandrecies , 
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Ie Quesnoy, FaUnciennes 
en (tonde, welke hij na el
kander heroverde. Hij ver
dreef de Oostenrijkers, van 
den post la Chartreuse (47 
November 1794); droeg veel 
bij tot den goeden uitslag van 
het gevecht van Aldenkoven 
(2 Octóber), door den over-
togt der Boer met geweld 
te bewerkstelligen , en ging 
vervolgens (1795), tot het 
leger der ïF'ester-Pyreneën 
over, waarbij hij evenzeer 
met vrucht werkzaam was. 
Na den vrede met Spanje, 
kwam SCHÉRER in Italië te
rug , alwaar hij begon met 
het behalen der overwinning 
van Loano; maar hij wist 
van zijne voordeelen geen 
goed gebruik te maken. BO
NAPARTE volgde hem op , en 
deed het austro-Sardische 
leger, te Final en aan de 
rivier van Genua terugwij
ken. In 1797 beriep het Di
rectorium hem tot het mi
nisterie van oorlog. Het is 
gedurende dat hij dezen post 
bekleedde, dat hij door;den 
generaal IÏOCHE van konings-
gezindheid , en door den ge
neraal DDTERTRE van mede-
pligtigheid met PICHEGRÜ be
schuldigd werd. Daarenboven 
drukte op hem nog eene an
dere meer gegronde beschul
diging, namelijk die van geld
verkwistingen, in zijne ver
schillende bevelhebberschap-

b 5 
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pen begaan. REWBELL , of
schoon als zijn medepligtige 
gekenmerkt, verdedigde hem 
met nadruk. ScHÉaBU had 
het geluk al deze aanvallen 
zegevierend ê boven te ko
men, en behield het minis^ 
terie tot in 1799, dat i s , 
gedurende anderhalf jaar. 
Tot het bevel van het leger 
in Italië beroepen , telde hij 
niet dan .nederlagen met een 
leger dat gewoon was te over
winnen. Zijne verliezen en 
nieuwe verkwistingen, waar
aan hij zich schuldig maak
te , haalden hem den haat,", 
niet alleen der Italianen, maar 
van hetgeheele leger op den 
hals, aan welks wraaklust hij 
slechts door eene heimelijke 
vlngt ontsnapte. Hij had 
3ich naar jLodi, veryqlgens 
naar Milane begeven. Hij 
Was juist afgezet. Bedreigd 
met in staat van beschuldi
ging te worden ges|eld /moest 
hij zich schuil houden /tot na 
de omwenteling van den 18 
Brumaire , die de meeste zij
ner beschuldigers deed vallen» 
Hij begaf zich alstoen naar 
zijn landgoed van Vhauny, 
alwaar hy in 1804 is over-
leden. SCHJÉRER , arm gebo. 
ren, had groot? rijkdommen 
bijeenverzameld. Men heeft 
van hem eene soort van r.eof, 
vaardigende memorie geti
teld:. ^ « etc. (Fort 
begrip der RrygSverrig-
ttngm van dm generaal 

$CHÉRER in Italië), 1798, 
in 8,,v° 

SCHER^HN (SEBASTJAAIf), 
in 1495, te Sohorndorff, 
in het hertogdom Wurtem-
berg, uit eene; fatsoenlijke 
familie geboren, volbragt 
zjjne eerste wapenfeiten in 
Hongarije en in de Neder
landen. Hij begaf zich naar 
Italië, en kenmerkte zoo
danig zijpen jmoed bij de, 
verdediging van Pavia , dat 
de onder-koning van tfapels 
hem tot ridder benoemde, 
Hij onderscheidde zich niet 
minder bij de inneming van 
Rome, bij die van ïïarni, 
en bij het hulpbetoon aan 
Napels, in 1528. Verschei
den vorsten boden hem jaar
wedden aan ; maar hij wilde 
zich liever aan de dienst 
van den raad van Jugsburg 
verhinden, In 1546, verbond 
hij zich openlijk aan de par
tij van het smalkaldisch ver-

. bond tegen den keizer, en 
diende deze partij ,uH a lz lJn 

vermogen, öe s|ad Jugs
burg, met- eene belegering 
bedreigd, vertrouwde hem 
hare verdediging toe. SCHERT-
UN ontwikkelde alstoen zijne 

geheele dapperheid, maar 
nadat deze stad den vrede. 
had gesloten, werd hij, als 
niet in het verdrag begre
pen , genoodzaakt Jugsburg 
te verlaten, en zich naar 
Gonstans te begeven. »li 
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ging in de (Jienst van Frank* 
rijk over, en hielp , in1551 , 
het verbond sluiten tusschen 
koning HENDRIKII, en MAÜ-
RITS, keurvorst van Saksen. 
Hij vergezelde HENDRIK I I , 
op zijne togten , Japgs den 
Mijn, en in de Nederlanden, 
KAREI, Y", en zijn broeder 
FERDINAND , verleenden hem 
in 1553, zijne vrijspraak, 
en gaven hem zijne posten 
terug. Hij diende daarna met _ 
ijver keizer FERDINAND I , 
werd in 1562 veradeld , eq 
overleed , hoog bejaard , ip 
1577, den roem nalatende, 
van een' bekwaam veldheer, 
en eenen ondernemenden 
stalkundige, 

SCHETZEI,, SCHETZEXOJT of 
SCBETZEWPS , een beroemde 
kluizenaar, bewoonde in de 
12,de eeuw het Grüntoalder-
bosch bij Zuxemburg, waar
in men nog een grot en eene 
fontein ziet, die zijnen.naam 
dragen. De schrijver van 
het Leven van den heiligen 
ATHARDUS, leerling van den 
heiJigqn BEBNARDDS , verhaalt 
er bewonderenwaardige bij
zonderheden van, en ver
scheiden van die zeldzaam-
heden, welke de gewone 
•regelen der christelijke deug
den te buiten gaan, maar 
«ie in de orde der voorzie
nigheid zich verbinden aan 
d e omstandigheden en den 
aard der tijden, — (Zie PA-

TRICIÜS — heilige — SlMEON 
SITUTES .—•). .Het Belgisch 
martyrologium maakt van hem 
gewag op den 6 Augustus, 
onder den naam van GISILAIN 
BERTH. Mist. de Luxenib, 
4.e dl. blz. 97. 

SCHEDCHZiER (JOANNES J A -
COBDS), doctor in de genees
kunde, en hoogleeraar inde 
wis- en natuurkunde te Zu* 
riek, werd in die stad ge
boren in 1672 , en overleed 
ald aar in 1733, Czar PETER 
I had hem naar Rusland 
willen lokken ; maar de raad 
van Zurich hield hem door 
zijne, edelmoedigheid terug. 
ScpEüCHZER liet aan zijne 
familie na , eene uitgelezene 
bibliotheek , een schoon kar 
binet van gedenkpenningen, 
en een dergelijk voor de na
tuurlijke historie. Men heeft 
van hem een aantal werken. 
Het voornaamste is zijne Ge
wijde natuurkunde, of Na
tuurlijke historie des Bij* 
bels 4 zware deelen in folt 
die meestal in 8 gebonden 
worden. De oorspronkelijke 
uitgave van dit werk is van 
1725, in het Hoogdqitsch, 
de Latijnsche vertaling ver
scheen te Jugsburg in het 
licht, 1732 — 1735, in, 
4 of in 8. dl,* in fol; zij is" 
door den schrijver zelven 
bewerkt. Zijn Latijn is sier
lijk , krachtvol, overvloei-
jend, ofschoon niet altyd 
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naauwkeurig. Men heeft er 
ook eene Fransche vertaling 
van geleverd , Amsterdam , 
1734, 8 dl.n in fol. De 
Hoogduitsche uitgave wordt 
boven alle andere verkozen , 
wegens de schoonheid der 
proeven van 750 platen , 
waarmede dezelve versierd is 
(Zie PFEFFEL — J. A. —) * 
en de Latijnsohe uitgave over
treft de Fransche. Dit ge
leerde, belangrijke en eene 
aangename lectuur aanbier 
dende werk, is al te wijd-
loopig, en bevat zaken , die 
men zonder verlies had weg 
kunnen laten; ,maar men zou
de de,regels eener betame
lijke en redelijke critiek schen
den , indien men met DE 
BOÏTON wilde zeggen, dat 
dit boekwerk enkel geschrei 
ven is ,'om de funderen te 
vermaken. Men vindt in hét-
aelve meer bewezen daadza-
ken, en minder enkel syste
matische denkbeelden, dan 
in de welsprekende Natuur
lijke Historie, Een dergroo-
te voorstanders van DE BUF-
FON (de abbé GIRAÜD-SOÜ-
tAVIE) heeft aan SCHEUCH-
ZBR meer regt doen weder
varen t Zijne beschrijvingen 
zegt hij , ware afbeeldingen 

.der natuur, zullen zoo lang 
duren als de natuur zelve. 
iNog heeft men van hem : l.o 

.1723,-.4 dl.».in 4 > ; m e t 
platen. Dit U eene besch rij-

| ving van alles wat dejlpen, 
in de oogen van eenen be
kwamen waarnemer der na
tuur belangrijks aanbieden, 
~ 2.° Piscium querelce, 
1708, in 4.*° met platen. 
— 3.° Herbarium diluvia-
num, Zurieh, 17Ö9, in fol; 
Zeijden, 1723 in fol. Bij 
deze laatste uitgave heeft men 
eene catalogus van planten 
gevoegd , waarvan deafdruk-
sels op verschillende steenen 
gevonden worden. Dit werk 
is volgens het stelsel van TODR-
NEFORT ingedeeld. — 4.°i/«-
smum diluvianum, Zurieh, 
1716 j in 8.vo; ï.o Ho

les 

mo diluvii 'testis, 1726, in 
4.t° Men vindt in deze 
beide werken onbetwistbare 
gedenkleekenen van den zond
vloed , en verschillende aan
merkingen , die aan den na 
tuurkundigen roman , 
Epoques de la nature ge
naamd , den bodem inslaan. 
•— 6,° ffisloricB Eelveli-
CCB naluralis prolegomena, 
1700 ; — 7.° Sciagraphia 
lithologica , seu lapidum 

Jiguratorum '• nomenclator, 
Danimg, 1740, '« \;t0 5 
met platen. - 8.° Nova 
litteraria ffelvetica. Du is 
een tijdschrift aan de Zwit-
sersche letterkunde toegewijd, 
van 1701 tot 1714. — »•, 
Een werk over de mineraal 
wateren van Zwitserland, 
inhetHoogdui tsch,^" c / ' ' 
1732, in 4.t° ScflEflCHZBB 



s c H. 429 

was een zedig vreedzaam en 
opregt man, de vriend der 
Calholijken , die zich rond
borstig uitliet, over verschei
den vooroordeelen zijner sek
te , ofschoon zijne oogen zich 
nooit geheel voor de waar
heid geopend hebben, Als 
voorbeeld willen wij de wij
ze aanhalen, op welke hij 
zich over deplegtigheden der 
Catholijke godsdienst uitdruk
te , over die plegtigheden, 
welke de protestanten , eerst 
zpo onberaden verwierpen , 
en later zoo hartgrondig be
treurden. Verbis el gesli~ 
bus nullus esse vires persu-
ast sumus, et tarnen legi-
mus veteris Testamentipro-
phetas üsos esse mires ges-
ticulationibus, quas deri-
deremus hodie et super sti-' 
tiosis udscriberemus rilibus. 
jffic in resuscitatione filii 
unici Sarepiani admensus 
est sese E LIAS ad puerum 
ter, Ita et maximi pro-
phetce maximus discipulus 
•E LIS JE os Sunamitidus jfèli-
um, enz, Phys. Sacr. 4.4e 
deel blz. 189. — Zijn zoon, 

JOANNES GASPARDÜS SCHEÜCH-
ZEB, vrij jong, te Londen, 
w 1729 overleden, heeft eene 
vertaling in het Engelsch ge
leverd van de Geschiedenis 
v<m Japan , door KEMPFER 
" 2 7 , 2 dl.ainfol. De oom 
?.an dezen, broeder van 
JOANKES JACOBÜS, JoANNES 
öcHEocazER, eerste genees

heer van het kanton Zurich , 
in die stad in 1738 overle-
leden , heeft in het licht ge
geven : Jgrostographia seu 
graminum , juneorum etc, 
historia, Zurich, 1719, 
in 4»t0 ; met platen , een zeer 
gezocht werk. 

"SCHIARA of SCIARA (PlUS 
THOMAS) , een geleerde do-
tninikaner, den 29 Janu
ari) 1691 , te Mesandria 
della paglia geboren , on
derscheidde zich in zijne orde 
door zijne deugden en zijne 
kunde. Bij was bibliothe
caris van la Casanate, en 
secretaris van den Index. 
PJÜS VI, die zijne verdiens
te kende , verhief hem tot 
den aanzienlijken post van 
meester van het heilig paleis, 
in welke betrekking hij tot 
voorgangers had gehad den 
kardinaal ORSI en pater Ric-
CHINI; maar hij genoot deze 
eer niet lang , daar hij reeds 
88 jaren oud was, toen hij 
tot dezelve verheven werd , 
en in 1781 , bijna 91 jaren 
oud zijnde, overleed. Hij 
had in zijne laatste jaren 
zijne verstandelij ke vermogens 
verloren. Men heeft van kern: 
Parere sopra il libro inti* 
tolato: Vindiciae Maupertüi-
siante, diretto al padre GAST» 
INNOCENTE JN SALDI , del-
lo slesso ordine depredica-
tori; Venetië, 1756, in 
4. t 0 Een geschil, dat er 
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ontstaan was tüsschen ZANOT-
TI en pater ANSALDI, over 
een wijsgeerigpunt, gaf aan
leiding tot dit werk. ScHl-
ARA schaart zich naast ZA-
HOTTI tegen MAÜPERTUIS.— 
Er heeft nog een andere do-
minikaner, ScHIARA (AtJTO-
KIOS THOMAS) genaamd, be
staan , deze heeft nagelaten : 
1.° Theologia Belgica, om~ 
nes f ere dijficultatus admi~ 
liliarn turn terrestrem , turn 
maritimam pertinenies oom' 
pleolens et dilucidans , at» 
que inocto libros distrubuta, 
Avgsburg , 1707 , en Home 
.1715, 2 dl." infol; —2.° 
JRomanus pontifex omnium 
jurium dispositione propug-
nandus christlanoe reipu- | 
blicce exhibetur, Home, 1712, 
in fol; —' 3.o Baggiona-
Menti sacro-regali intorno 
alpurgatoriOi Hornet 1706 , 
in 4. t0 

SCHIATONA (ANDREAS M E -
D U U , bijgenaamd), een schil
der, in 1522, leSébénwo, 
in Dalmatïè geboreb , en te 
Feneiïè (*) in 1582 over
leden. De behoefte deed hem 
het schilderen leeren , en 
deze harde noodzakelijkheid 
belette hem tevens, alle dee< 
len zijner kunst te beoefe
nen. Zijne teekening is on-
naauwkeurig; maar ondanks 
dit gebrek, wordt hij in den 

rang der beroemdste kunste
naren geplaatst. Hij had eeneu 
zeer goeden smaak voor de 
kleeding der beelden, een 
los, geestig en bevallig pen
seel ; zijne houdingen zijn 
bevallig en afwisselend. Tm-
TORETO had, wanneer hij 
schilderde, aJiijd een stuk 
van SCHIAVÓJYA voor zich. 
[Het museurn van het Zou» 
vre bezit van dezen kunste
naar een Hoofd van den ff. 
JOANNES dendooper, waar» 
van de oogen gesloten zijn, 
De verdienste van deze ovaal-
vormige schilderij is zoo groot 
dat velen dezelve aan RA-
FHAëL hebben toegeschreven,] j 

*ScHIAVONETXl(LODEWrJK), j 

een graveur, te Bassano, j 
in 1765 geboren, maakte, j 
ih weerwil der middelmatig» | 
heid van zijnen eersten mees- j 
ter , groote vorderingen in 
de teekenkünst, en werd •; 
opgenomen , in het door den | 
graaf REMONDiNI,»ie«wlings 
in -zijne geboorteplaats op* 
gerigte chalcographisch ge
sticht. Hij studeerde onder 
BARTOI-OZZI en Vomïo.en 
volgde den eerste dezer gra
veurs naar Zonden, alwaar 
hij weldra eenengrooten roeffl 
verwierf. Hij overleed,te 
BromplonAen löJamj 1810. 
Hij heeft een aantal werkeö j 
uitgevoerd, onder welke men ; 

O VeBiagraphie univentth van MicnAün, zegt t eF f t f f* 
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' onderscheidt de Maler iïolo-
rosa, volgens VAN DIJK , Jvm 

LJETTE en ROMEO; vier pla
ten, voorstellende de geschie
denis van hét laatste jaar van 
ioDEWUK XVI , volgens 
BENAZECK ; de Vergoding 
(Apotheose) van dien vorst; 
de Geboorte van JESUS-
CBRISTÜS , eene schilderij 
bekend onder den naam van 
Nacht van CORREGGIO ; 
de %oon van den doge JFos-
CARI, terwijl hij zijnen va
der smeekt, het besluit in> 
tétrekken, volgens hetwelk 
hij voor altijd uit Venetië 
verbannen wordt ; de Bedè~ 
vaart naar Kantelberg , 
haar STOXHAKD , niet sterk-
water geelst; de Zanding 
der Engelschen in Egypte, 
volgens LOUTHERBÜRG ; het 
Zigchaam van TIPOO-SAIR , 
door zijne familie erkend, 
volgensSlNGIEïoif. Deze laat
ste plaat is eene der schoon
ste van SCHIAVONEXTI. Men 
bespeurt in al zijne voort
brengselen eene kracht van 
tëekening, eene schittering, 
een leven , dat veeleer de ge-
Mie eens schilders, dan de 
inspanning eens graveurs ver
raadt. Meerdere bijzonder
heden vindt men in de Zof-
spraak van dezen graveur, 
voorkomende in het dicht-
s*»t, het Gra/.doorBLAiR, 
Zonden, 1813, in 4.*>. 

SCHICKARD (WIUEM); hoog

leeraar in het Hebreeuwsch , 
aan de universiteit van Tu-
bingen, in 1592 , te Berm-
berg geboren, en in 1635 
aan de pest overleden , is de 
schrijver eener beknopte He-
breeuwsche spraakkunst, ge
titeld : Borologium SCHICK-
ARDI, in 8.vo; en van eenige 
andere werken , waarin vele 
geleerdheid doorstraalt. De 
meest gezochte zijn : l.o J)e 

jure regio Judceorum, Zeip-
%ig, 1674, in 4.*° ; —2.° 
Series regum Persim, Tu-
birïgen, 1628 in 4.to ; e n z . 

ScHIDONE of SCHEDONE 
(BARTHOLOHEÜS), een schil
der te Modena in 1570 ge
boren en leParma,* in 1615 
overleden, legde er zich bij
zonder op toe, om den stijl 
van CORREGGIO natevolgen» 

l Niemand is dezen grooten 
[' meester nader bijgekomen. 

De hertog van Parma, be
noemde hem tot zijwen eer
sten schilder, en verschafte 
hem verscheiden malen de 
gelegenheid, zich in eenen 
fatsoenlijken stand te plaat, 
sen , maar zijne zucht voor 
het spel, bragt hem Zoo ver
re-, dat hij van smart e n 
schaamte stierf, daar zijn ge-
heéle vermogen niet in staat 
was te betalen , hetgene Wat 
hij in éénen hacht verloof. 
Zijne schilderijen zijn z e e r 
zeldzaam. Degene, die er 
van hem bestaan, zijn kost-
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baar wegens het volledige, 
het bevallige, de zachte kleur-
oplegging, de keuze en de 
schoonheid zijner hoofdhou
dingen, het frissche desko-
loriets, en de krachtvolle 
penseelstreken» 

SCHILDER (LODEWIJK DE) , 
te Brugge in 1606 geboren , 
begaf zich in 1626 onder de 
Jesuiten, onderwees in den 
ouderdom van 19 jaren de 
wijsbegeerte en godgeleerd
heid , en overleed in zijne 
geboorteplaats , in 1667 , 
na eene verhandeling Over 
de Sacramenten, en een oor
deelkundig en nuttig werkje, 
fleprincipiisformandce eon-
scientïce, in het licht hebben 
gegeven. De schrijvers der 
wanstaltige en lasterlijke com
pilatie , getiteld: Êxlraüs 
des assèrlions enz, ver wij-
ten hem het probabilismus, 
terwijl hij formeel het tegen
overgestelde gevoelen onder
wees, Zie ESCOBAR, L A -
CBOIX , MEDINA , MOYA. 

* SCBIUER (JOHANN CHRIS-
TOPH FRIEDRICH) , een der 
beroemdste tooneeldichters 
van JPuitschland, den 10 
November 1759, te Mar-
back, een Wurtemberasch 
stadje geboren. Nadat zijn 
£>der JOHANN GASPARD 
SCHUIER, heelmeester en 
kapitein', bij een huzaren-
regiment was geweest, w e r d 

hij op het einde van zijn 
leven opziener der tuinen 
van La Solitude, een lust-
slot van den hertog van 
Wurtemberg, op een uur 
afstands van Stutgard, De 
jonge SCHILLER ontving zijne 
eerste opvoedig, van den 
predikant MOSER, in het 
dorp Lorch; en deze om
standigheid "ontwikkelde in 
hem eene zeer bepaaldenei-
ging voor den geestelijken 
staat. Sedert het jaar 1768 
hadden zijne ouders zich met 
ter woon naar ludmgéurg 
begeven ; hij kwam aldaar 
in eene openbare school, 
alwaar hij de Latijnschetaal 
leerde. Ernstig en nadenkend 
op eenen ouderdom , waarin 
men zich gewoonlijk aan de 
verstrooijiog overgeeft, open
baarde hij, reeds vroegtijdig 
eenen bepaalden afkeer voor 
de spelen en veraiakelijkhe-
den der jeugd. HO W8dde, 
zijne vacantie-dagen lof aan 
wandelingen , welke hij «net 
eenen vriend zijner keuze 
deed, die hem behulpzaam 
was in het vertalen der Jaar-
boeken van ' OrJDiUS, oe 
Oden van BoRJTlüS en de 
JSneis. Dit Jaatste .dicht-
stuk vooral en de Messiade 
waren zijn lievelingslectuar. 
Hij voedde, zich ook mei 
het lezen des Bijbels, waar 
van de Oostersche s l u i s 
de verhevene beelden, z'Jn 

jeugdige verbeeldingskraci» 
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opwonden. Zijn eerste dicht-
stuk, op den dag geschre
ven , waarop hij zijne gods
dienst-belijdenis aflegde, en 
op den oogenblik, waarop 
zijne moeder hem de tref
fendste vermaningen had ge
daan , droeg den stempel van 
een godsdienstig karakter. De 
roeping van SCHILLER was niet 
veranderd. Hij meende zich 
door de Voorzienigheid ge
roepen om aan het volk als 
bedienaar des Evangelies, de 
groote waarheden der Gods
dienst en zedeleer te verkon
digen. Maar het lot beslis
te er anders over ; de hertog 
van fVuriemberg , die hem 
onderscheiden had, deed hem 
in eene militaire school op
nemen , welke hij op het 
kasteel la Solitude gesticht 
had. Met leedwezen zag 
SCHILLER zich teruggehou
den van de, loopbaan naar 
welke zijne eerste neiging 
hem henen trok, en alles 
wat hij kon verkrijgen, was 
niet genoodzaakt te zijn het 
beroep der wapens te aan
vaarden. Hij beoefende eerst 
deregtsgeleerdheid , van wel
ke hij echter weldra afzag, om 
zich op de heel-en geneeskun
de toeteleggen , van welke hij 
eenen tweejarigen leergang 
te Slutgard volgde. De wel
willendheid des hertogs', deed 
SCHILLER , toen hij naauwe-
"jks 20 jaren oud was, tot 

•XIII, DEEL. C 

heelmeester van een regiment 
grenadiers benoemen. Maar 
deze njeuwe betrekking was 
weinig geschikt, om eene 
vurige ziel, door de dubbe
le geestdrift der Godsdienst 
en der. dichtkunde opgewon
den , te voldoen. Reeds in 
zijn negende jaar had hij 
eene tooneel-voorstelling bij
gewoond, welke op hem eenen 
boitengewonen indruk had 
gemaakt, en hem den lust voor 
detooneelkunst had ingeboe
zemd.De werken van LESSING, 
SHAKESPEARE, de Ugolino, 
een treurspel van GERSTEN-
BERG , en vooral Goetz von 
Berlickingen, welke hij in 
den loop zijner laatste stu
diën , de gelegenheid had om 
te lezen, voltooiden de be-
bepaling der sedert eenigen 
tijd onzekere rigling zijner 
talenten. Tot in 1780, had 
SCHILLER slechts dichterlijke 
proeven voortgebragt, die 
zoo onbeduidend waren, dat 
zij niet hebben kunnen ver
dienen , in eene enkele vol
ledige uitgave zijner werken 
opgenomen te worden , en 
het Zwabisck magazijn al
leen bewaart de stukken die 
vóór dat tijdstip uit zijne pen 
zijn gevloeid. Het treurspel 
Die Jtaüber (de Moovers), 
hetwelk hg'in 1781 op zijne 
kosten deed drukken, wijl 
hij geen en uitgever kon vin
den, openbaarde eensklaps 

c' 
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de geheele uitgestrektheid 
zijner begaafdheid. Dit stuk, 
met eenige veranderingen, 
door den vrijheer YON DAX-
BERG verzocht, en die de 
schrijver zelf als noodzaker 
lijk had geoordeeld, werd in 
het volgende jaar op het loo.» 
neel van Mwheim uitgevoerd 
en vond algemeenen bijval, 
Intusschen was de vreugde, 
welke deze eerste zegepraal 
aan den schrijver veroorzaak
te , niet zonder bitterheid. 
Na vruchteloos aan den her* 
tog de vergunning te heb
ben verzocht, om bij de voor
stellingen, die van zijn stuk 
in Januarij en Mei werden 
gegeven, tegenwoordig te zijn, 
besloot hij , om ondanks de 
hem gedane weigering, de 
tweede te gaan bijwonen , 
en hij werd hierover bijzij!, 
ne terugkomst, met veertien 
dagen gevangenschap en na* 
drukkehjke berispingen ge-» 
straft. Nadat kort daarop 
een inwoner van Graauw-, 
hmderland zich beklaagd 
had, dat zijne natie in het 
stuk van SCHJUEE , als eene 
struikroovers •« bende werd 
voorgesteld, verbood de her
tog, «an den dichter, voor
taan iets anders dan genees* 
kundige werken in het licht 
te geven, en verklaarde hem 
tevens, dat hij vooraf wilde 
zien, al hetgene wat hg lust 
zoude hebben om te doen 
drukken. SCHIWK weigerde 

zulks, en bood zijn on 
aan , dat niet werd aange
nomen. Yerrukt over de wij* 
ze, waarop zijn stuk was 
voorgesteld, en als buiten 
zich zelven door het spel 
van den acteur IFHANJD, 
in de rol van FBANZ, be
sloot de dichter alle hin* 
derpalen te trotseren , om de 
tooneelkundige loopbaan ie 
volgen. Daar men hem uit 
zijne betrekking niet wilde 
ontslaan, verliet hij in de 
maand October 1782, in 
stilte de staten des hertogs, 
en begaf zich , onder eenen 
verdichten naam, naar Bauwt 
bach, een landgoed in de 
.nabijheid van Meinimgen, 
bij mevrouw TON WOUZOGEN, 
wier zonen zijne medeleer
lingen te Slutgard Waren 
geweest. De, verbazende op-
B-..g der JSauber st 
hem aan, om in denzelfden 
smaak, nieuwe zatnenstelhn* 
gen te beproeven. iïe* 1S 

echter goed, alhier op te 
merken, dat dit eerste stuk, 
ofschoon in oenen stijl vol 
vuur geschreven, en door-
zaaid met krachtvolle, ver
schrikkelijke en aandoenJij-
ke tooneelen, niet vrij was 

van zwaarwigtige 8ebr.eke0* 
Met regt heeft men er in ge
hekeld talrijke onwaarschijn
lijkheden, het dnistere van 
eenige toestanden, eene na 
aanmatigende engezifte, oan 
eene ruwe, zelfs grof onee-
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schaafde taal, eindelijk per
sonen en zeden der 18.de 
eeuw, in de16A° verplaatst. 
Maar hetgene wat eindelijk 
nadrukkelijke afkeuring ver* 
dient is de zedelijke strek
king van dit treurspel. De 
belangstelling opwekken voor 
ontaarde wezens, in wor
steling met de maatschappij, 
die zij van hunne eigene 
buitensporigheden beschuldi
gen , de onderwerping aan 
de onvermijdelijke rampen 
dezer wereld als onmogelijk, 
de deugd als.eene hersen
schim, en de wraak alseene 
'heilige zending voortestellen , 
dit is van het talent, welks 
roeping is, de volken te ver
lichten, het betreurenswaar
digst misbruik maken. De 
Rauber van SCHHLER hebben 
talrijke ongeregeldheden te 
weeg gebragt, door vele 
jeugdige hoofden te** verwar
ren , en in eenige gedeelten 
van Duitschland gezelschap
pen doen ontstaan, in den 
smaak van die , welke in het 
stuk voorkomen , en die kort-
stondighjk de maatschappij 
verontrust .hebben. SCHIL
LER schreef in zijne afzon
dering Die Ferschwörung 
u, s. w. (De %amen%wering 
fan FIESKO te Genua), te 
Slutgard, gedurende zijne 
gevangenschap reeds begon
nen en Kabale und Liebe 
{Kuiperij en liefde). Men 

C 

vindt in deze beide stukken, 
op verschillende omstandig* 
heden toegepast, bijna al de 
hoedanigheden en gebreken t 
der Rauber weder. De on
bekendheid met de staatkun
dige wereld, doet zich in 
het eerst al te zeer gevoe
len , en het onvolmaakte vaa 
het tweede, is vooral het ge
volg van gebrek aan prakti
sche 'kennis der maatschap
pij. SCHILLER, verliet zijne 
schuilplaats in September 
1783, om zich naar Man-
heim te be'geven , alwaar hij 
zich voorstelde de toqneei* 
voorstellingén te volgen. Hij 
verbond zich aldaar met ver
scheiden, beroemde mannen 
van Duilschland,. wier om
gang op hem eenen geluk-
kigen invloed uitoefende. De 
vrij Keer VAN DJ;IBER<S , toen
maals coadjutor van het kear-
vorstendon» jtfainz, en de 
vermaarde IFFLAND , de beste 
tooneelspeler va.»* Duüsoh-
land, waardleerden zijne ver-
dieasten, en vereenigden zich, 
om hem die ondersteuning 
aan te bieden, welke hij 
noodig had,, en om aan zijne 
ontluikende genie, door de 
raadgevingen der ondervin-

'• dingen der vriendschap, eene 
juiste rjgting te geven, De 
praktijk des tooneels, gevoegd 
bij hunne beoordeelingen,. 
deed hem de gebreken zij
ner eerste zamenstellingen in-

c 2 
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zien. SCHILLER vergezelde 
den vrij heer TON DALBERG 
naar Mainz, alwaar hij zich 
eenjgen tijd ophield. Hij 
bezocht vervolgens Jena en 
Leip%ig, en verbond zich 
in deze laatste stad bijzon
der met HDBERX , en den 
beroemden -boekhandelaar 
GOSCHEN. Het was geduren
de zijn verblijf in Saksen, 
dat hij in 1784, de uitgave 
van een letterkundig dagblad, 
Mheinische Thalia genaamd, 
begon , waarin hij verhande
lingen over de toóneelkunst, 
en geheele tooneelen van 
Don Carlos, dien hij juist 
ten einde had gebragt, op
nam. Hij las diezelfde too
neelen aan het hof van den 
landgraaf van Hessen-Darm-
stqdt, in tegenwoordigheid 
van den hertog van Wei' 
mar, voor, die daarover 
zijne tevredenheid aan den 
schrijver te kennen gaf, door 
hem tot raad te benoemen. 
SCHILLER begaf zich tegen 
het einde van 1785 naar 
Bresden, en bragt het ge
heele volgende jaar in die 
stad door, alwaar hij de 
laatste band aan Don Carlos 
legde, die te Zeipzig j n 
1787 gedrukt werd. Hijbe-
zocht in hetzelfde jaar Wei-
f ar, alwaar .WIELAND en 
MERDER hem met onderschei, 
«mg onthaalden ; in het vol-
gende jaar bezocht hij te 
Mudolfstadt den dichter 

GÖTHE, met wien hij weldra 
in vriendschaps - betrekking 
geraakte, en die voor hem 
van den hertog Tan Wei-
mar, den post van buiten
gewoon hoogleeraar in de 
geschiedenis te «/ewa bekwam. 
SCHILLER bragt in 1788 in 
zijnen Don C^los de noo* 
dige veranderingen, ten ein
de ten tooneele te kunnen 
worden gevoerd , en gaf den-
zelven, onder dezen nieu
wen 'vorm in het licht, kort 
na de verschijning van de 
Jphigenia in Tauris van 
GÖXHE , dat voor zijn mees-
terstuk gehouden wordt. De 
schrijver van Don Carlos 
had* de vergelijking te vree
zen; intusschen, hoedanig 
ook de gunst mogte zjjn, 
welke het treurspel van l*o-
THE in de letterkundige we-
reld genoot, dat van ScHlt-
LER liet niet na, den leven-

'digsten indruk in dezelve j e 
verwekken, en aan zijnen 
schrijver eene groote male 
van roem te verschaffen. JW 
Carlos is in de daadI-J» 
der merkwaardigste voort 
brengeen der Hoogdmt ch 
letterkunde. Men v-indt,er. 
een aantal krachtvoUescii' 
deringen in, de blonde 
karakters, v o o r n a m e . « 
van POSA en CAEL°S S 

fiks geschetst, en de J 
heeft eene edele eenvoud^ 

heid, waarvan de ee 
proeven des schrijvers gee» 
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denkbeeld gaven. Intusschen 
heeft men aan dit stuk, met 
grond talrijke onwaarschijn
lijkheden, en de zwakheid 
van eenige vindingen verwe
ten ; en behalve dat het, zoo 
min als die R&uber, uit een 
zedelijk oogpunt beschouwd, 
geheel is vrij Ie pleiten, ziet 
men er ook allerwege den 
sektegeest des schrijvers in 
doorstralen. Tot de zamen-
stelling 'van Don Carlos, 
had de schrijver zich het 
tijdvak zijns levens tot eene 
bijzondere studie gemaakt, 
en hij bediende zich van 
zijne nasporingen, om de 
Geschickte des Abfalls u. s. 
w. (Geschiedenis van den op
stand der Vereenigdè Ne-
derlanden tegen de Spaan-
sche regering), te schrij
ven , welke in 1788, te 
£eipzig, ia 8.vo ; in het 
licht verscheen. Dit werlr, 
waarvan de stijl gehekeld 
wordt, en waarin het talent 
van SCHUIER, zich slechts 
door een beperkt getal oor. 
deelkundige aanmerkingen, 
en wel geschetste afbeeldingen 
openbaart, is niet ten einde 
gebragt. In 1789 schreef 
SCHILLER voor de opening 
van zijnen geschiedkundigen 
leergang te Jena, eene ver
handeling over deze vraag: 
Was heis&t, und zu wel-
chbm Ende studirt man Uni-
wrsalgesc/dchle ? Dit stuk . 

hetwelk het eerst in den 
Deutschen Merhur, van No
vember 1789 werd Opgeno» 
men, en1 daarna (1790) te 
Jena afzonderlijk gedrukt 
werd, is met krachtgeschre
ven, en vereenigt meteenen 
schitterenden, vluggen en 
zuiveren .: stijl, diepzinnige 
denkbeelden en edele gevoe
lens. Omtrent denzelfden tijd, 
begon SCHUIER aan de al-
gemeene verzameling van Ge-
denkschriften, van af de 12.de 
eeuw tot aan de laatste tij
den, Jena, 1790 — 180Ï , 
12 dl.n in 8.vo Hij vertaal-' 
de zelf slechts de helft van 
het l.ste dl.r de onderneming 
werd onder zijnen naam voort
gezet door PAÜLÜS en WOXT-
MANN. Te midden zijner ern
stige en talrijke bezigheden, 
vond hij nog den tijd voor -
vJugtige zamenstellingen. Zijn 
roman der Geister seher 
die in 1789 in het licht ver
scheen , werd met buitenge
wone geestdrift gelezen. Of
schoon dezelve niet anders 

dan zekere vlugheid van geest 
aanbiedt, die den schrijver, 
ware het stuk tien jaren vroe
ger in het licht verschenen , 
aan zijne onbekendheid niet 
zoude hebben kunnen ont
trekken. Bij de beoefening 
des tooneels en der geschie
denis , had ScHiUERnogdie 
der wijsbegeerte gevoegd. Hij 
volgde bij afwisseling de grond', 
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beginselen van GARVE en van 
KANT, en verviel zelfs voor 
eenen oogenblik in de dwa
lingen van SPINÖSA. Onder 
de grootste schrijvers van 
JDuitsckland gerangschikt, 
genoot hij eindelijk een eer
vol en onbekommerd bestaan; 
hij vond het huisselijk geluk, 
in eene vèréeniging, in 1790 
met méjufvrouw LENGEFELD 
aangegaan, die hij te Mu~ 
dolfstadl dikwerf gezien had, 
Intusschen hadden; de aan
houdende studiën , waaraan 
hjj zich overgaf, reeds op 
eene ernstige wijze zijne ge» 
zondheid ondermijnd, toen 
hij in 1791 door eene borst-
ziekte werd aangetast, waar
van bij nooit weder geheel 
herstelde, In de Geschichie 
n, s, w, (Geschiedenis van 
den dertigjarigen oorlog), 
vindt men tegelijkertijd tref
fende bewijzen van dcsteeds 
toenemendevprhevenheid van 
het talent van SCHILLER en 
va» de verzwakking zijner lig-

"chaamslirachten. Het schijnt 
Jn de daad, dat'de laatste 
hem hebben ontbroken, om 
dit werk ten einde te bren
gen , hetwelk hij tot aan het 
4.o boek, met zooveel dicht-
vaur , warmte en leven heeft 
voortgezet. Jfen moet echter 
zeggen dat de schrijver ten 
opzigte van Frankrijk eenige 
partijdigheid heeft aan den 

dag gelegd, door den roem 
van TIJREPE en CONDÉ" in 
de schaduw te stellen. Het 
is na deze uitgave, en ter
wijl hij zich gedwongen zag 
zijne werkzaamheden te ver
tragen , dat SCHILLER bijna 
gelijktijdig, Van denerfprins; 
later regerenden hertog van 
Hblslein<-Augustenburg, en 
van den graaf van SCHIM-
MELMANN, minister van_/?ö-
nemarkent eene dubbele jaar
wedde van duizend Thalcr 
(omtrent' /1,800) ontving. 
Terwijl hij zich aan geschied-
ikundige naspofingen, over 
het zoo dramatisch tijdvak 
van~ den dertigjarigen oorlog 
toewijdde, was SCHILLSR op 
het denkbeeld gekomen, om 
van GOSÏAAF-ADOLF het on
derwerp van een heldendicht 
temaken. Hijzag er ech te re 
der van af, om zich met frdJf. 
LENSTEiN bezig te houden, 
waarvan hij het onderwerp 
van een treurspel maakte, 
voor de eerste maal in üc-
tober 1798 ten tooneele ge
voerd. Dit in drie deelen ge
splitst stuk, biedt met groote 
Onregelmatigheden, verhe
vene schoonheden aan , en is 
welligt datgene, waarin iiei 
talent van SCHILLER , met de 
meeste verscheidenheid -sow-
tert. Hetzelve bragt bij f 
Uitvoering eene verbazende 
uitwerking te weeg ( )• ** 

<*) BEWAJUN CONSTANT heeft er Sn zijn stuk Walhltin, eene soms ge-



S C H. 439 

verzwakking van ScHiLLËR 
had hem genoodzaakt, om 
van zijne betrekking als hoog
leeraar af te zien. Irilusschea 
betWisttèh zibh Verscheiden, 
regeringen het Vöörregt om 
hem te bezitten. Ia 1795, 
werd hij haar de Universiteit 
van fubingen, en in 1804 
naar die van Berlijn beroe
pen , alwaat1 liööï aanmerke
lijke .voordeélen werden aan
geboden» Van zijnen kant 
gaf hem de hertog van iWei* 
mar bewijzen det yleijënd-
ste onderscheiding. In 1802, 
gaf de keizer van Oostenrijk, 
op aanbeveling van dien vorst, 
brieven van adeldom, aan 
den schrijver im .Pf-AXï-Ëïi-
IstËlfi, Eenige jaren te voren , 
had de conventie hem, bij 
een plegtïg besluit, den titel 
en de regten van Fransen, 
burger opgedragen* Hetgene 
wat den dichter tot eer ver
strekt , is dat hij deze onder
scheiding ontving, ondanks 
de edele Verklaring van grond» 
beginselen, doorhem tijdefis 
het proces Vaii LOÖEWIJK 

XVI afgelegd. 
, in eene me

morie , door hera ten gunste 
van den ongelukkigen vorst 
geschreven. Reeds in 1799, 
had SCHILLER gevoelig voor 
de dankbaarheid en de vriend
schap , onherroepelijk zijn 
verblijf te PJfeimar bepaald , 

teneinde het genot des om-
gahgs van den beroemden 
GöTHE te smaken, en zich 
zonder afleiding aan zijne too-
Heelkundige zamenstellingen 
te kunnen toewijden». Me» 
zag in de daad uit zijnepen 
vlóeijen , en elkander als bij 
betooveHng opvolgen , eene 
reeks van treurspelen, be
wonderenswaardig ,. door de 
zuiverheid des stijfs, de frisch-
heid des toloriets, en de 
kracht det" ge.moedSgesteldhe
den. MARIA STOART werd 
in 1800 , Voor de eerste maal 
te fVeimar ten tooneele ge
voerd. Bij het lezen, van dit 
treurspel ontwaart men hoe 
zeer de jaren, én de beoe
fening der tooheelkunde, het 
talent van SCHILLER tot rijp
heid hadden gebragt, MARIA 
en ELIZABETH zijn zeer, be* 
kwaaro geschilderde De raad
pleging tasschen ELIZABKXH , 
SHHEWSBDRT , BÜRLEIGH en 
LEICESTER» de vervoeringen 
van Vreugde , welke aan MA
RIA het genot der natuur 
verschaft, de bijeenkomst 
der beide koninginnen, het 
afscheid van MARIA , zijn tref» 
fende toóneeleti. Het roman
tisch treurspel DieJungfrau 
von Orteans, te FTeimar 
in 1801 met den grootsten 
bijval ten tooneele gevoerd, 
bevat een aantal bijzondere 

C c 4 
lukkige navolging van geleverd. Het Fransche werk is voorafgegaan 

rede, die over de tooneelkundige letterkunde der Duitvan eene.voorrecL , „.*, „. 
schers, z e e r geestige benchouwingen bevat. • Fr, FerwFgera. 
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schoonheden; maar het is 
te betreuren j dat de schrij
ver , door de inlassching van 
vreemde drijfvederen, de een
voudigheid , het dichterlijke 
en godsdienstige karakter van 
JBANNE D'ARC heeft gemeend 
te moeten verminken. Op dit 
treurspel, waarvan het on
derwerp aan de Fransche jaar
boeken was ontleend .volgde 
Die Braut van Messina i 
waarvan de eerste voorstelling 
plaats had te FFeimar in 
1803, fin Welk stuk het groo-
te gebrek heeft de leer de 
fataliteit, aan een nieuw 
onderwerp verbonden, voor-
te stellen. Aan WILHELM 
TELL, welk tooneelspel in 
het volgende jaar voor de 
eerste maal te PFèimar, werd 
uitgevoerd, viel eene goed
keuring ten deel, welke aan 
die van de Jungfrau von 
Orleans herinnerde. Dit stuk 
kan gehekeld worden , met 
betrekking tot de eenheid der 
belangwekking; het tafereel 
van den appel is niet met 
de gewone bekwaamheid des 
schrijvers behandeld, maar 
slelt eene getrouwe schilde
ring d«r Zwitsersche zeden 
•"oor,: en de Hoógduitsche 
letterkunde bezit niets naïver 
en beveiliger dan de gezan
gen van den visschersknaap, 
den herder, en den Alpen
jager, die het stuk ope
nen s de eerste zingt in een 
schuitje: 

Es lachelt dor See, erladet zum Bade,' 
Der Knahe schlief ein am grünon Gestadc, 

Da hort er ein Klingen 
"Wio Fiolen so süsz * 
Wie stimmbn der Engel 
lm Faradiost , , 

'Undwieor orwachet in scliger lust , 
Da spuien die Wasser ihm uot die JBruat, 

lindes ruft aus den Tiefen: 
üebknabe, hUtmeinl 
Ioh locko den Schiefer, 
Ich zioh'ihn herein* 

terwijl de herder zich op den 
berg aldus laat hooren : 

Ihr Matten leotwoIH 
Ihr sonnigon Weiden.' 
Der Senne muaz schalden. 
Der Sbmmor ist hin. 

Wir fahrori zu Borg, wil' lommen wieder, 
Wonn dor Kulcuk komrat, wenn-erwaehen 

(die Lieder 
Wenn mit Blnmen die Erde aich kloidct neu, 
Wenn die Brunnlein flieazen im lwUiohott 

Ihr Matten lekt wol I e»s.(Mai, 

en de Alpenjager op eene hoo-
ge rots gezeten, er aldus zijne 
toonen bijvoegt: 
Es donnorn die Hóhen, e . « « " ' d o r . S l , ° j , ' 
ïïicht grouetdem Sohiitzenanf»chwnaolB; 

Erschreitotverwegen 
AufreldernVonEiji 
DaprangotkeinFrulihng, 
DagriinetkcinKeie; 

tfnd unter den Tüszen ein >»M'*e*f " r ' iont 
Erkennt or die Stadie der Monachenn.clit 

DurchdenBi.znurder'Wolkeu 
ErlilickterdieWelt, -
l ief «nier den Wauern 
Daa grünondo Feld. 

SCHILLER genoot zijnenlctter-
kundigen roem in den schoot 

zijner: familie, waarvan wj 
door de zachtheid en de een
voudigheid zijner inborst het 
genoegen 'uitmaakte. AW 
gezondheid alleen vermengde 
zijn geluk met eenige. onge
rustheid. JVa eene reis, welJie 
hij naar Berlijn had gedaan, 
om er zelf de uitvoeringvan 
WILHELM TELL te regelen, 
bevond hij zich zwakker dan 
naar gewoonte, en weldrfl 

werd hij door eene boosaar-
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dige koorts aangetast, waar
aan hij den 9 Mei 1805 
overleed. Hij zag zijn einde 
naderen met de kalmte van 
eenen wijze en van eenrégt-
schapen man. Wijl hij uit
drukkelijk had aanbevolen , 
dat zijne begravenis op de 
eenvoudigste wijze zou plaats 
hebben, zoo werd zijn lijk, 
te midden van de stilte en 
de duisternis des nachts naar 
deszelfs rustplaats gebragt. 
Zijn dood verwekte in zijn 
vaderland een' ' algemeenen 
rouw, en er werd éène in-
teekening geopend om zijner 
weduwe en vier kinderen 
te hulp te komen. SCHILLER 
had eene lange gestalte; zijn 
aangezigt was bleek en lang
werpig , de zwaarmoedigheid 
was de gewone uitdruking 
van zijn gelaat. In zijne too-
neelkundige zamenstellingen 
volgde hij geenen vasten gang. 
Eerst de navolger van SHA-
KEsrEARE zijnde, beproefde 
hij later het geschiedkundig 
treur- en het burgerlijk too-
neelspel, wierp zich onbe-
perkt in het denkbeeldige 
(idéal), beproefde om zich 
naar de Fransche regelmatig
heid en de Grieksche een
voudigheid te piooijen; maak
te een vreemd mengelmoes 
yan de geschiedenis, het 
ideaal en het romaneske . en 
eindigde met tot de geschie
denis terug te keeren. JDe 

. . ' . C 

versificatie is het gebrekkig
ste gedeelte zijner treurspelen» 
Intusschen staat SCHILLER , 
ondanks zijne gebreken, on
betwistbaar aan het hoofd 
van het Hoogduitsche tooneel. 
Zijne werken onderscheiden 
zich, door eene kracht en 
eene warmte, Welke men 
zelden elders aantreft. SCHIL
LER is er ongetwijfeld verre 
van verwijderd, een volmaakt 
schrijver te zijn , geen zijner 
treurspelen verdient om als 
voorbeeld aangeboden te wor
den ; maar zijne stukken wek
ken eene levendige belangstel
ling , zij bieden den beschaaf
den stand eene aangename 
lectuur aan, en kunnen met 
vrucht door de tooneelschrij-
vers beoefend worden. Zijne 
losse dichtstukjes zijn be
langrijk door den geest en het 
dichtvuur, die er in doorstra
len ; die fF'ürde der Frauen 
en das Lied voïi der Glocke 
(in het Nederduitsch gevolgd 
door M>. J . VAN LENNEP, 
en te vinden in den Neder-* 
landschen Mu%èn-Almanak, 
voor 1831) bezitten de groot
ste dichterlijke verdienste, 
en de schoone ballade: Der 
Gang nac/i dem Eisenham-
mer, is door den dichter TOL
LENS in het Nederduitsch 
vertaald. Behalve de reeds 
aangevoerde werken, verrijkle 
SCHILLER den Duitschen Mer-
curius met verscheidene stui-

c 5 
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ken, zoo als die Göller Grie-
chenlands, die Künstler enz. 
Van 1795 lot 1801 gaf hij 
den Muzen almanak in het 
licht. De volledige lijst der 
werken van SCHILLER , kooit 
voor in het Lexicon van JOR-
DENS. Dé meeste zijner, ge» 
schriften zijn verscheiden ma« 
Jen herdrukt, en volledige 
uitgaven derzelve zijn in het 
licht verschenen, Ie Tubin* 
gen, bij COTTA , 1812 —» 
1 5 , 12dl.nin8.vo, te /Fee-
nen, bij STRADSS, 1816, 
26 dl.n in 12.H»O, \.QCarls-
ruhe, 1 8 1 6 - ^ 1 7 , 1 8 dl.n; 
te Leipzig, 1824, 18 dl.* 
in 18.11»0 —* Ook maken de 
Volledige werken (Sammtli* 
cke Werken) van SCHILLER, 
twee royaal gr. 8.vo deelen 
ui t , met portret en facsi
mile van de Pariser Jus-
gabe deutsoher Classiker, 
Parijs, TÈTOT/rbresr1836. 

SCHILLING (DIÈBÖLD) » een 
geschiedschrijver, ie Solo* 
thurn , in Zwitserland ge
boren , werd in de lö.da eeuw 
tot griffier van eene der regt-
banken der stad Bern be
noemd. Hij heeft in het 
Hoogduitsch nagelaten eefle 
Geschiedenis van den oor
log der Zwitsers tegen KA-
REL den Stoute, hertog van 
Bourgondïè, voor de eerste 
finaal te Bern, m 1743, in 
ïol., in het licht gegeven. 
•ue schrijver was bijna bij 

alle veldslagen en gevechten > 
waarvan hij de beschrijving 
levert, tegenwoordig geweest, 

SCHILÏER (JOANNES) > een 
regtsgeleérde , in 1632, te 
Pegau 'm Meissen geboren, 
oefende te Jena eervolle ber. 
dieningen uit. Hij verkreeg 
de posten van raadsheer 'en 
advokaat van Straatsburg, 
en van honorair hoogleeraaf 
dier stad , alwaar hij in 1705 
overleed. Er bestaatvaühem: 
l.o Codex juris attethanici 

feudalis, 1696., 3 dl.n in 
4.to; +*..%,„<> Thesaurus an" 
tiquitatum teutonioarutn , 
1728, 3 dl.» in foi,;— 3»o 
Institulionescanonici, 1721, 
in S.vo; in welke hij de ca
nonieke regten met de ge* 
brniken der, protestantsche 
kerken tracht overeen te bren
gen. : - , b.oOntlèdigingvan 
het leven van POMÏOHW 
JTÏJCOS, leipzig, ï'6j>*» 
in 4%to; __ 5,° Jnshluho' 
nes jüris fublioi, 1696, -> 
dl." i„i8.vo; een geleerden 
stelselmatig werk. — 6.° V 
pace rehgiosa , W °\. ' „ beknopte oordeelkundige ver-

handeling, waarin "lJ nlf' 
veel ijver voor Vtjne.seKte 

aan den dag" legt, * e l k e j ; 
ongetwijfeld niet beschouwde, 
als eeniglijken onverdeelftaar. 

-de waarheid onderwijzende. 

f SCHIMMELPEKNINCK(BOT-
6ERjAif),werdden3lOcto-

http://12dl.nin8.vo
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ber 1761 te Deventer, uit een 
oud Orerysselsch geslacht ge» 
boren. Zijne ouders met mid
delen gezegend zijnde, ont
ving hij eene waardige op
voeding en werd voor de 
pleitzdal bestemd» Na in zij
ne geboorteplaats de voorbe
reidende studiën volbragt te 
hebben, vertrok hij, in 1780 , 
naar de hóogeschool te Leij-
den, waar hij, onder de be* 
roemde hoogleeraren FESTEL 
en VAN DER KEESSKL , zich 
voornamelijk op de regisgei 
leerdheid toelegde.' Wegens 
zijne uitstekende talenten en 
buitengemeene vorderingertin 
de studiën, verwierf hij spoe
dig de hoogachting en toe
genegenheid zijner onderwij
zers, terwijl hij tevens door 
uijne minzaamheid de vriend
schap en het vertrouwen zij
ner makkers won. Deze ga
ven hem daarvan een tref
fend bewijs, door hem, in 
1784, tot hun opperhoofd 
te kiezen, bij gelegenheid 
eener opschudding binnen de 
stad, tot demping van wel
ke de studenten de wapens 
opgevat hadden. De jonge 
ScHiMMEkPENNitfCK betoonde 
in die hagchelijke oogenblik-
ken zoo teel voorzigtigheid 
en moed, dat de regering 
7 a n Leijden besloot hem 
eenen eerepenning ter erken
tenis van zijn loffelijk gedrag 
aan te bieden. In December 
deszelfden jaars, aanvaardde 

SCHIMMELPENNINCK zijne waar-
digheid in de regten, met 
de openlijke en Zegepralende 
verdediging eener stoffe over 
den geschikten vorm eener 
democratische regering {De 
imperio populari cautetem-< 
peraio.) Niet lang na de uit
gave , verscheen daarvan eene 
vertaling in het Hollandsch, 
door den advocaat SWART, te 
Zeydén; serie eer, Welke zeer 
zelden dergelijke akademische 
voortbrengselen te beurt valt, 
In die dissertatie openbaarde 
de jonge SGHIMHEIPENNINCK 
zijnen sterken haat tégen het 
despotisme , onder Welke ge
daante ook, en verklaarde 
met de grootste rondborstig
heid zijne liefde of liever 
zijne geestdrift voor eene ver
standige vrijheid , duor goe
de wetten bepaald. ScHiM-
MEtPENNiNCK koos de stad 
Amsterdam tot de plaats 
zijner beroepsbezigheden in 
de regten. Hij maakte aldra 
grooten opgang, zoodat er 
schier geene gewigtige zaak 
binnen die stad bepleit werd, 
waarin hij als advokaat het" 
woord niet voerde. In de 
troebels van de jaren 1785 , 
1786 en 1787, de partij 
dergenen gekozen hebbende, 
die verandering in den re
geringsvorm verlangden, ver
klaarde hij zich onbewimpeld 
voor de invoering van het 
vertegenwoordigend stelsel, 
waarbij de heilige regten der 
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burgers erkend werden ; maar 
tevens verzette hij zich met 
alle kracht tegen de woelin
gen der demagogen, die de 
beginselen woest overdreven, 
waarvan hij zich de voor
stander betoond had. Nadat 
door de Pruisische wapens, in 
1787, de onlusten binnen 
de republiek der Vereenigde-
Nederlandenv gestuit waren, 
bleef SCHIMMELPENNIKCK rus
tig te Amsterdam, zijne regts-
geleerde praktijk met roem 
voortzetten. Danf de groote 
omwenteling van 1795 opende 
voor ScHiMMELPEOTiNCK eene 
geheel nieuwe loopbaan. Hoe
wel met tegenzin , nam hij 
echter den post aan van pre
sident der municipaliteit van 
Amsterdam , waartoe hij be
noemd Werd. De voortvarend
heid , den moed en de klem , 
welke hij in zijne nieuwe be
trekking aan den dag legde, 
werden met bewondering op» 
gemerkt en verhoogden dus 
zijne reeds bij zijne medebur
gers verworvene hoogachting. 
Zijne aanspraak bij de aan
vaarding van zijnen post, 
evenzeer door wijze inzigten 
uitmuntende, als door de 
veerkracht, waarmede hij 
zijn stellig besluit om voor 
de veiligheid van personen 
en bezittingen te waken, aan
kondigde , deed, in die oo-
genblikken. van overspanning 
eene heilzame uitwerkinp, 
en stelde de weidenkenden , 

van beide partijen gerust, 
Die aanspraak én een besluit 
der ^municipaliteit van Am
sterdam , op voorstel van 
haren president in de maand 
Februarij 1795 genomen, 
waarbij, SCHIMMELPENMJTCK 
de beginselen nader ontwik
kelt, die hij tot grondslag 
van de nieuwe orde van za
ken noodzakelijk oordeelde; 
die beide gedenkwaardige 
stukken hebben misschien 
het meest toegebragt om aan 
de omwenteling van 1795 
de gematigde rigting te ge
ven , welke men haar ver
volgens zag nemen; hetBa-
taafsch bloed werd in de bur
gergeschillen niet vergoten, 
en te dien opzigfe zijn de 
alstoen door SCHIMMEIPEII-
mscK bewezene diensten van 
onschatbare waarde; OOK 
heeft de beroemde XÜZAC, 
bij de opneming van dit De-
sluilin de Gazelle <le Leyde, 
niet geaarzeld te zeggen:» 
dat het nageslacht daar J 
nog zou gewagen. AHJ 
wijs en gematigd, DJ.» 
SCHIMMBI.PENNINCK deZe" 
gevoelens over in de eew 

. Nationale Conventie, bij wei 
ke hij afgevaardigde was. en 
waar hij als een echt, Vaae. 
lander optrad ; al *3 n e " 
devoeringen ademden reg 
schapenheid en muntten ui 
door wegslepende we spr 
kendheid,, zoodanig, « t * J 
waardig waren, om even» 
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die van MIRABEAÜ en andere 
vermaarde redenaars der Na* 
tionale Conventie van Frank
rijk , te dienste van staats
mannen en ten nutte der be-
minnaars van de fraaije let
teren verzameld te worden. 
SCHIMMELPENNINCK werd voor 
de tweede Nationale Con
ventie herkozen ; maar inr 
ziende, dat hij bij de des-
tijdige stemming der gemoe
deren zijn vaderland onmo
gelijk van dienst kon zijn , 
weigerde hij de vereischte 
verklaring van de leden af 
te leggen, en vond dus ge
legenheid om zich van het 
staatstooneel te verwijderen. 
Te Amsterdam teruggekeerd, 
begaf hij zich op nieuw tot de 
practijk, in de hoop daarvan 
niet weder afgetrokken te zul
len worden; maar het keerde 
anders, door de zegepraal 
der gematigden, op den 12 
Junij 1798. Er was toen te 
Parijs een JJollandsch am
bassadeur noodig, die met 
de beginselen der zegepra
lende partij instemde, ten 
einde het uitvoerend bewind 

. van Frankrijk met den waren 
staat van zaken in de Ba-
taafsche Republiek bekend te 
maken, en de volstrekte nood
zakelijkheid van de plaats 
gehad hebbende verandering 
^an te toonen. De heer 
SCHIMMELPENNINCK, door de 
bewindvoerders dringend aan
gezocht om die gewigtige 

zending aan te nemen , aar
zelde niet langer, zoodra hij 
zijn vaderland wezenlijk van 
dienst meende te kunnnen 
zijn , de staalkundige loop
baan weder in te treden, 
welke tot dusverre niets aan-
lokkelijks voor hem had ge
had , en die hij hoogst on
gaarne met den rustigen en 
eerwaardigen stand van ad
vocaat verwisselde. Hij had 
het genoegen in het oogmerk 
zijner zending volkomen te 
slagen. Maar die gelukkige 
uitslag had voor hem niet ge-
wenschte gevolgen. Het Ba-
taafsch gouvernement had hem 
beloofd , dat hij na afloop 
zijner zending naar Jlmster-
dam zou kunnen terugkee-
ren , om er naar welgeval
len ambteloos te leven. Dan 
de voorzigtigheid en het be
leid , door clen ambassadeur 
SCHISIMELPENNINCK te Parijs 
aan den dag gelegd, over
tuigden het bataafsche be
wind , dat de staatsbelangen 
aan geene betere en zekerder 
handen konden toevertrouwd 
worden j de belofte werd dus 
niet gehouden, maar de drin
gendste aanzoeken bij den 
heer SCHIMMEIPENNINCK ge
daan om bij voortduring de 
tolk van 's lands bestuur bij 
het Fransche bewind tezijn. 
Hij werd tol blijvend am
bassadeur te Parijs benoemd. 
ScmMMEtFENJVINCK wist het 
vertrouwen te winnen der-
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genen, die destijds aan het 
hoofd van Frankrijks staats
bestuur waren; hij beant
woordde volkomen aan de 
verwachting van zijn gouver
nement en bewees zijn va
derland gewigtige diensten , 
daar hij de handhaving der 
onafhankelijkheid van deba-
taafsche republiek uitwerkte, 
welke zeer veeg stond , on
danks de onnoemelijke op
offeringen voor haar behoud 
gedaan. BONAPARTE tot eer
sten consul benoemd zijn
de , ontving de ambassadeur 
SCHIMMELPENNINCK van hem 
herhaalde blijken van hoog
achting, waaraan de wezen
lijk republiekeinsche man 
echter moeijelijk beantwoor
den bon. Het nieuwe Fran-
sche gouvernement verlan
gende, dat de heer SCHIM* 
BIELPENNJNCK het congres van 
^tmiens, als gevolmagtigd 
minister van de bataafsche 
republiek, zou bijwonen; 
's landsbestuur aarzelde niet, 
aan dien wensch te voldoen , 
die ook volkomen met zijnen 
eigenen overeenstemde. Op 
het congres van Jmiens schit
terden dê  talenten en de be
kwaamheid van den heere 
SCHIMMEIPENNINCK inalhun
nen luister. Aan zijn beleid 
en zijnen verzoenenden aard • 
alsmede aan het vertrouwen ! 
dat h£ tevens aan den par ' 
Jues^oaNWAuis, KngeUoh 
gevolmagtigde, e n den broe

der van den eersten consul, 
JOZEF BONAPARTE, Fransch 
gevolmagtigde, wist in te 
boezemen , moet de hervat
ting der onderhandelingen toe« 
geschreven worden, dieston
den afgebroken te worden, en 
waaruit eindelijk het verdrag 
van eenen langgewenschten 
vrëden geboren werd. Jïiet 
alleen het Bataafsche be
wind-, maar ook die van ( 
Frankrijk en Engeland, 
gaven aan den Hollandschen 
gevolmagtigde, die een' zoo 
heilzamen invloed op het con
gres had uitgeoefend, de 
.vleijendste bewijzen hunner 
erkentelijkheid. Onder die 
van het bataafsche bewind 
kan men stellen de bewil
liging van zijn verzoek, om 
de. ambassade van Parijs met 
die van 'Londen te verwis
selen. Men beseft ligt het 
vleijend onthaal, dat demao 
aldaar moest genieten, die 
te regl kon beschouwd wor
den als het meeste tot de 
jongste bevrediging van Eu
ropa bijgedragen te hebben, 
Behalve de bewijzen vanhoog-
achting, welke hij van lorü 
CORNWAUIS , de ministers, 
en van de aanzienlijkste lie
den te Zonden in het alge; 
meen ontving, verwierf mj 
ook die van. den Fransenen 
ambassadeur , den generaal 
ANMÉOSSV, dien hij reeds 
te Parijs had leeren kennen. 
De .heer SCHIWEIPMNIKCE 
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evenzeer het vertrouwen van 
de Engelsche ministers, als 
van den Frqnschen gezant 
genietende, bespeurde weldra, 
dat de stemming der beide 
gouvernementen geene hoop 
pp ëenen langen duur van 
den vrede gaf, en deszelfs 
plotselijke verbreking regt-
vaardigde zijne vrees maar 
al te zeer. Zijne pogingen bij 
die. gelegenheid aangewend, 
om de republiek eene zeer 
gewenschte onzijdigheid te 
doen genieten, zouden niet 
vruchteloos zijn geweest, in
dien BONAPARTE zich er niet 
hardnekkig tegen verzet had. 
De minisier van builenland-
sche zaken, lord HAWRES-
BIJRT, thans graaf Liver* 
pool, had reeds bij eene 
officiële nota verklaard , dat 
JEngelandde republiek gaarne 
de striktste onzijdigheid wilde 
laten genieten , mits de eerste 
consul daarin mede bewil
ligde. De Engelsche. minis
ter voegde er bij,, dat hij 
in dit geval bereid Was, aan 
de Hollanders de genomenq 
rijke koopvaardijschepen, die 
zich in de Engelsche havens 
bevonden weder te geven. 
De hardnekkige weigering 
van BONAPARTE wikkelde de 
bataafsche republiek in den 
Dieuwen oorlog, die voor der-. 
zel«er marine en handel zoo 
noodlottig was, en de terug
roeping van den heer SCHIM-
MELPÈMIÜCK teD gevolge had, 

die uit Zonden vertrok met 
het leedwezen uit "zijne te 
leqr gestelde hoop voortvloei-
jende, te meer wijl die hoop 
gegrond was op het uit-
zigt, om aan zijn vaderland 
gewigtige diensten te' bewij
zen» Die onspoed vermeerder
de den afkeer , dien de heer 
SCHIMMELPENNINCK; steeds te
gen de staatkundige loop
baan had gehad en met het 
vaste besluit om die niet 
weder te betreden , vertrok 
hij naar zijn landgoed in 
Overijssel, ten einde er zij-s 
nen tijd tusschen letterkun
digen arbeid en de genietin
gen van een rustig leven te 
midden van zijn huisgeEinte 
verdeelen. Naauwelijks was 

SCHIMMELPENNINCK op zijn 
landgoed in Overijssel, of 
een brief van den eersten 
consul , uit Brussel, ver
stoorde op nieuw zijne ont
werpen. Bij dien brief noo-
digde hem BONAPARTE op de 
dringendste wijze uit, om, 
zich naar die stad te bege
ven , tot een - mondges'prek 
over zaken , van het hoogste 
belang voor de beide gou
vernementen. De nitnoodi-
ging van den eersten consul 
werd tevens aangedrongen 
door het bataafsche bewind, 
ten einde den heer SCHIM-
aiEWENWiNCK alzoo overteha-
len, om aan het verlangen 
van het hoofd des IVansehcn 
gouvernements te voldoen» 
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De zucht om zijn vaderland 
nuttig te zijn , zegepraalde 
nogmaals over den weerzin 
van den heer SCHIMMELPEN-
KINCK , om zich op nieuw 
in eene loopbaan te begeven 
welke hij onlangs verlaten 

3 had , om er niet meer in te 
treden. Te Brussel aange
komen zijnde, had hij met 
den eersten consul verschei
dene conferenties , welke 
voornamelijk het staatsgestel 
der bataafsche republiek ten 
onderwerp hadden. De heer 
SCHIMMELFENNINCK verzuimde 
niets, om BONAPARTE gun
stig gezind jegens zijn vader
land te maken en eene edel
moedige behandeling van het
zelve te verwerven. De eer
ste consul gaf de stelligste 
verzekeringen van zijne wel
willendheid jegens de bataaf
sche republiek en van zijne 
persoonlijke hoogachting voor 
dengenen , die toen in haren 
naam tot hem sprak. Hij gaf 
tevens aan de Hollandsche 
commissie, welke zich te 
Brussel bevond, zijn ver
langen te kennen, dat de 
heer SCHIMMELPENNINCK voor
taan ambassadeur der repu
bliek- te Parijs mogt zijn. 
Ook door zijn gouvernement 
dringend daartoe aangezocht, 
voldeed de heer SCHIMMEI,, 
PENNINCK aan het verlangen , 
en vertrok op het einde van 
1803 naar Parijs, Daar, de 
achting van het hoofd van | 

den staat genietende , wend* 
de hij steeds alles aan, om/ 
zijn vaderland nuttig te zijn, 
vooral, om deszelfs onafhan
kelijkheid te verzekeren, 
welke niet weinig werd be
dreigd. De ware oogmerken 
van den eersten consul, op« 
zigtens de bataafsche repu
bliek , werden al ras door 
den HollandscheD ambassa
deur doorgrond. Gestadig 
en onder allerlei voorwend
sels, gaf hem BONAPARTE 
zijn misnoegen over den 
gang van het bataafsche be
wind te kennen, en zeide 
hem eindelijk met duidelij
ke ' woorden, dat deszelfs 
standpunt, in opzigt 'tot de 
Europesche staatsgesteldheid, 
niet langer gedoogde, dat de 
constitutie der bataafsche re
publiek bleef gelijk zij was; 
het uitvoerend bewind,moest 
noodzakelijk vervangen wor
den door een meer gecon
centreerd gouvernement ia 
handen van een enkel per
soon. Alle voorstellingen om 
BONAPARTE van dit besluit 
aftebrengen waren ;« t ó . t a " 
loos. Kort nadat hij zich 
tot keizer had laten «troe
pen, drong hij er sterk op 
aan, dat dit besluit ten mf 
voer zou gebragt worde". 
Zich in den herfst, van 180* 
naar geulen begeven neD-
bende, riep hij den bataar-
schen ambassadeur ( J a a r / 
zich. Hier vernam de ^ 
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SCHIMMKLPENNINCK volledig 
zijn voornemen. NAPOLEON 
verklaarde hem, datergeene 
andere partij voor het Ba-
taafsche gouvernement open 

, stond, dan eene inlijving der 
republiek bij het Fransche 
Rijk, of de constitutie te 
veranderen, en een enkel 
persoon aan het ^ hoofd des 
bestuurs te stellen,.: Hij- be
tuigde tevens dèn heer ScHiM-
MELPENNINCK zijn verlangen , 
dat de keus van höt' hoofd 
•van den staat op deszelfs per
soon rriogt vallen. Dé fiol-
Jandsche ambassadeur deed 
te vergeefs voorstellingen; 
's keizers besluit was onver
anderlijk, : zoodat de heer 
SCHIMMELPÈJSNINCK zich ge
noodzaakt zag r de geopen
baarde bedoelingen aan zijn 
gouvernement mede te dee-
leh. Het bataafsche gouver
nement had spoedig een be
sluit genomen. Eerder dan 
de onafhankelijkheid ^ welke 
ten minste nog ift naam be* 
stond voor de natie, welkeir 
belangen ' hetzelve toever
trouwd waren ,-'te' zien ver
nietigen, verkoos men de 
gewilde verandering;d;er con
stitutie , te' meer " wijl het 
aanstaande hoofd- vin het 
nieuwe gouvernement hij. zij
ne medeburgers bemind was, 
en den zekersteri waarborg 
van een wijs en.billijk bê-
stuur gaf. De heer SCBMT-

AXH, DEEL. 
D 

MELPENNINCK. werd dan be
last, om zelf de. onderhan
delingen voort te zetten en 
NAPOLEON te' spreken óver 
den aard en den voroiJ van 
het nieuwe gouvernement. 
Die onderhandelingen hadden 
te Parijs plaats, en de heer 
SCHIMMELPKNNINCK bood toen 
den keizer een ontwerp van 
constitutie voor de bataaf-
sekt republiek aan, in de 
hoofdzaak overeenkomende 
met die terrerëenigde-Sta
ten ywjimerika. NAPOLEON 
verklaarde zich met hevig, 
höid te;gen de artikels , : die 
het gouvernement in hindert 
stelden van een' verkiesbaren 
president, zoo als dié in 
Amerika bestaat; en niet 
dan met veel.moeite slaagde 
de ^heer ScHlMMELPBNNmCK 
in het verwerven van 'skèi-
^ers bewilliging tot eene;con-
stilutie, waa rbij ten minste 

de repubhkeinsche vormen 
behouden werden. Dezelve 
hield onder anderen in , dat 
^ h o o f d v a n h e t g o n v ^ : ! 
«eht den t,,el ? a n Raadi. 
Pensionaris, en het welgè-
vendl^cliaam dien van hoog 
mogende heeren zouden aan
nemen.; De?e constitutie, 
W b „ de heer S^uMid 
PEMINCK tevens tot raad-ben 
s.önaris benoemd werd/aan 
het./olk voorgesteld z^de 
^ j e n o e g z a a n , « / ^ 
pangheid 7 a n § t e m n i e n a a n . 
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genomen. • De heer SCHIM-
MEIPENMNCK: werd in de 
maand Maart 1805 in zijne 
nieuwe waardigheid beves
tigd. Bij de aanvaarding der 
teugels van het nieuwe gou
vernement, deed hij eene 
aanspraak , waarbij hij de 
beginselen openlegde, naar 
welke hij dacht te besturen ; 
beginselen, welke door alle 
nog in de republiek bestaande 
partijen werden toegejuicht, 
Gedurende de vijftien maan
den van zijn bestuur, bleef 
hij getrouw aan de geopen
baarde beginselen ; door de 
invoering van een nieuw al
gemeen stelsel van financiën, 
werd het openbare crediet 
hersteld en de staat voor een 
bankroet bewaard , dat men 
schier onvermijdelijk achtte, 
Het vertrouwen, dat de heer 
ScHiMMEtPEMNiNCK inboezem
de, was zoodanig , dat , ge
durende den geheelen tijd 
van zijn opperhewind, de 
openbare rust nergens in het 
land gestoord werd» engee-
nerlei in hechtenisneming 
<m staijtsönsdnjf. plaats had. 
Zoodanig was d§ ataot van 
zaken in Molfand, toen Bo* 
NAPAüSu, dronken van zijnen 
voorspoed in den nu geëin-
digden oorlog tegen Oosten. 
*V*» he,t grpote ontwerp 
«jpvatte, m verscheidene 
dyspane* v a n Mutopu te 

veranderen* en zijne broe
ders op verschillende tröonen 

te plaatsen. De Bataafsche 
republiek moest eene even 
onverwachte als 'willekeurige 
verandering ondergaan; zij 
was verpligt LoDEWiJK BO
NAPARTE als koning te ontvan» 
gen ; doch de raadpensiona
ris onderscheidde zich in alle 
conferentiën en beraadslagin
gen daaromtrent door zijne 
standvastige weigering,, om 
tot eenen maatregel mede te 
werken, die de vernietiging 
der republiek ten doel had, 
wier onafhankelijkheid hij ge
zworen had te zullen hand» 
haven. Hij weigerde mede 
den post van levenslangen pre
sident van hun .hoograógende 
aantenemen, welke post hem 
bij de nieuwe constitutie- was 
opgedragen» en hij W * 
zich naar zijn landgoed in 
Overijssel, om er voortaan 
als eenvoudig burger ie Je-
ven. Gedurende al den Uja 
der regering van koning W)r 
DEWIJK, roogt hij een s\u 
ambteloos leven leiden i « ' 
voor hem zoo vele vaarde 
had; .maar bij de inhj^ng 
van bolland bij het Jraj-, 
sche rijk hield zulks op. Jaa 
eene benoeming tot ripgraai 
en grópt-tresorier der orde 
van de drie, gulden-vueze, 
volgde die tot üd « n . « " 
behoedenden senaat. Gunsten 
van NAPOLEON weigeren aan . 

te nemen, was eene 8e\ * 
lijke zaak, en voor den neer 
SCHIJIMEI.PENNJMCK te BW > 
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wijl hij een' zoon had, die 
de jaren der conscriptie na
derde. Hij begaf zich in den 
senaat en was daar Werkzaam, 
JZoodra zijn vaderland de onaf
hankelijkheid herwonnen had 
en de inneming van Parijs 
door de Geallieerden hem 
toeliet naar zijn land terug 
te keeren, spoedde zich de 
heer. ScHiMMEtPENNiifCK naar 
zijn vroeger verblijf in Over
ijssel , waas hij stil leefde, 
tot dat hij in 1815 tot lid van 
de eerste kamer der staten» 
generaal werd benoemd., In 
die betrekking is hij. 'tot aan 
zijn verscheiden, op den 15 
dezer gebleven. Hij was laat
stelijk groot-kruis der orde 
van den Nederlandschen-
Leeuw , en Grand'Mgle 
van het legioen van eer. Bij 
de bevestiging van zijnen rang 
in die orde, heeft LODE-
WIJE XVIII, hem tevens in 
zijnen titel van graaf beves
tigd. ScHIMMBLPENNiNCK over
leed te Amsterdam, den 15 
Februari) 1825. 

; ScHINDERHANNES. — Zie 
BüCKLER. 

* SCHLE&EL, de naam eener 
Duitsche familie, welke een 
aantal in de letterkunde en 
wetenschappen beroemdeper-
sopen heeft opgeleverd. Wij 
willen in de eerste plaats 
noemen PAÜLÜS MARQÖARI 

1> 

SCHIEGEL , een1 geneesheer, 
in 1605 te Hamburg gebo* 
ren, die te Pa.dua de doc
torale waardigheid ontving, 
en van het jaar 1638, tot 
1642, aan de universiteit 
van Jena de geneeskunde 
onderwees, verscheidene ver
handelingen, schreef", en in 
1653 overleed..^- JOANNES 
CHRISTIAAN TRAÜGOTTSCHLE* 
GEI,, een arts, in 1746 , te 
Zangen-Eichstadt geboren, 
oefende zijne kunst uit te 
Langen-Salza, werd vervol
gens raadsheer en lijfarts van 
den vorst van Schauenburg-
FPaldenburg, Men heeft hem 
verscheiden werken te dan
ken , waarvan de voornaam"' 
ste zijn: 1,° Collectio opus-
culorum selectorum ad me-
dicinam forensem specian-
tium, Jena, 1791—-93, 6 
dl .° , in 8.vo. en — 2.° 
Neue medische Lilteratur 
(met AUNBMANN) 1787—94, 
4 dL» in 8.™; JOANNES EtlAS 
SCHtEGEL, een Duitsche dich
ter, in 1718 te Meissen 'm 
Saksen geboren , en in 1749 
te Sotoé, alwaar hij hoog» 
leeraar was , overleden , was 
nog kweekeüng aan de be
roemde school van P/orle, 
toen zijne medeleerlingen 
voor de eerste maal zijne 
treurspelen ORESXES en Py-, 
LADES en HECÜBA uitvoerden. 
Daar intusschen de jonge 
ScHtEGEi genoodzaakt was, 

d 2 
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eenen stand Ie kiezen, zoo 
viel zijne keuze op de regts-
geleerdheid; hij ging des-
nietemin voort met de be
oefening des tooneels en der 
letteren. Reeds vroegtijdig 
maak Ie hij zich bekend door 
Vertalingen van de Land' 
gedichten van YIRGUMÜS,. 
van de brieven van HORA-
TIÜS en eindelijk door na
volgingen van eenige stuk
ken van SOPHOCLES en Eu-
KIPJDES. ïn 1743 vergezel
de hij , als gezantschaps»se
cretaris, SPEHER naar Be-
nemarken. Gedurende zijn 
verblijf in dat land , 'beoe
fende hij de Deensche taal 
en geschiedenis, en werd in 
hetzelfde jaar een der me
dewerkers van de beroemde 
verzameling Bremer-Frag-
menten genaamd. Daar er 
juist omtrent denzêlfden tijd 
te Koppenhagen een Duitsch 
en Fransch tooneel werd op-
gerigt, hield hij zich meer 
bijzonder met tooneelkundl-
ge zamenstellingen bezig , en 
in 1746, liet hij de ver
zameling zijner, werken in 
dat vak drukken. Twee ja
ren later aanvaardde hij den 
post-Van buitengewoon hoog. 
leeeaar aan de universiteit 
van Soroé, welken hij tot 
aan zijnen dood bekleedde. 
Znne werken zijn gezamen
lijk uitgegeven door zijnen 
broeder JOAN»ESHENDR1K, j , 
Moppcnhagen en Leipaig | 

1766—1770, 5dl.nin8.vo; 
JOANNES HENDRIK SCHLEGEL, 
hoogleeraar in de geschiede
nis te Koppenhagen, te 
Meissen , in 1724 geboren , 
en te Koppenhagen in 1780 
overleden , heeft in het licht 
gegeven eene Geschiedenis 
der koningen van Denemar
ken uit het Oldenburgsche 
huis tot in J129, in fol; 
en eene Verzameling van 
verhandelingen over de ge
schiedenis, de penning kun» 
de, de huishoudkunde en 
de taal van Denemarken i 
Koppenhagen, 1771—1776, 
2.dl.n in 8.voj enz. 

" ScHlEGEl (FREDERIK 
TON) , een Duitsche letter
kundige , uit dezelfde fami
lie als de voorgaande. Zijn 
vader, die een der hoofden 
was der geestelijkheid van 
Hanover, heeft zich eenen 
naam gemaakt door zijne leer-
reden en zijne Gedichten» 
FREDERIK ScHtEGEL in 1772 
te Hanover geboren, was 
tot den handel bestemd ge
weest, maar hij verliet het 
kantoor, om te GöUingen 
te gaan studeren , en na zijne 
proeve te hebben-genomen 
door critische stukken, in de 
meest verspreide dagbladen» 
en vooral in het Lijceum der 
schoone kunsten, te Berlijn, 
in 1793, in het licht gege
ven , begon hij met een be
langrijk werk, getiteld % Grie-
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chen und Bomer, hetwelk 
echter onvoltooid bleef, even-
gelijk zijne Poesi der Grie-
chen und Bomer, en zijne 
Kritik des Platon. Nadat 
zijne Lucinde , die hem tal
rijke vijanden berokkend had, 
in het licht was verschenen , 
begaf zich SCHLEGEL naar 
Jena als privaat onderwijzer 
en hield wijsgeerige voorle
zingen. Zijne Terzinen aan 
de Duitschers, en het gedicht 
Hercules Musagetes getuig
den van zijn- dicht-talent, 
waaraan hij getwijfeld had. 
Zijn treurspel Alarkos viel 
bij de eerste uitvoering. Na
dat hij met zijne echtgenoote , 
eene dochter van den wijs-
geerigen israëliet, MOZES MEN-
DEISOHN , zich naar Parijs 
begeven had , hield hij aldaar 
voorlezingen over de wijsbe
geerte , èn gaf het maand
werk Huropa in het licht, 
In 1808 schreef hij over de 
taal en de wijsheid der In
dianen. In Keulen zwoer 
hij het protestantismus af, 
en ging met zijne vrouw tot 
den schoot der Catholijke 
kerk over, begaf zich daar» 
op naar fVeenen , werd kei
zerlijke hof .secretaris , in het 
hoofd-kwartier van den aarts
hertog KAREI, , hield voor
lezingen over letterkunde, 
werd Oostenrijksche legatie-
raad bij den bondsdag te 
Frankfort a. M., keerde in 

D 

1818 naar ffeenen terug, 
en gaf aldaar in 1820 zijn 
tijdschrift Concordia in het 
licht, door hetwelke hij eene 
vereeniging der verschillende 
gevoelens , over Kerk en staat 
bedoelde. In 1827 hield hij 
voorlezingen over de wijsbe
geerte des levens , welke ook 
in hetzelfde jaar in het licht 
verschenen. In 1829 begaf 
hij zidh wegens familie-aan
gelegenheden naar Dresden , 
en overleed aldaar aan eene 
beroerte. Hij zelf had zijne 
werken gezamenlijk uitgege
ven , ÏVeenen 1822—1825, 
10 dl.n in 8.vo 

f SCHLEGEL (AUGUST Wn> 
'HELM VON), broeder van den 
voorgaande, in 1767 te Ba-
nover geboren, onderscheid
de zich reeds vroegtijdig door 
zijne uitstekende ervarenheid, 
in ''de klassische letterkunde 
en de nieuwe talen , waar
mede hij eene bijzondere be
kwaamheid vereenigde, om 
de Hoogduitsche taal metrisch 
te behandelen. Na zijne stu
diën volbragt te hebben, en 
dat hij de letteren met de god
geleerdheid verwisseld had, 
aanvaardde hij eenen huis-
onderwijzers post, en kwam 
daarop naar Jena, waar hij 
aan ScHittEE's fforen en 
mussen-almanak en aan de 
Allgemeine Litteratur Zei" 
tung krachtdadig medewerk*, 

d 3 
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te. Hier begon hij ook zijne 
meesterlijke vertaling van 
SHAKESPEARE. Tot raad en 
hoogleeraar der wijsbegeerte 
Jbenoeood , hield hij nu aeste-
tische voorlezingen, en gaf 
met zijnen broeder FREDE-
RIK, het Atheneum in het 
licht, 1790—1800. MelTlER 
gaf hij den muzenalmanak 
uit voor 1802, en begon in 
hetzelfde jaar zijne voorle
zingen te Berlijn. In 1805 
ging hij met mevrouw DE 
STAEL op reis, hield in 1808 
voorlezingen te Weenen(\808 
—1811 , 2 dl.11); en werd 
jn 1813 secretaris van den 
jkroonprins van Zweden , en 
in 1818 hoogleeraar XeBonn, 
Nadat hij zich later ijverig 
met de Oostersche letterkunde 
had bezig gehouden, gaf hij 
in 1820 zijne Indische Si-
hliotheek in het licht. Na 
zijne terugkomst uit Enge
land , werwaarts hij zich be
geven had, ter bevordering 
zijner oostersche studiën werd 
hij in Bonn opziener van 
het museum van vaderland-
sche oudheden, hield in 1827 
te Berlijn voorlezingen voor 
een gemengd publiek, en 
•werd van crypio-catholicis^ 
mus (geheime neiging tot 
de Catholijke godsdienst) be
schuldigd, waartegen hij zich 
echter meende te moeten ver
dedigen, Hij overleed te 
£onn in Mei 1845, 78 ja
ren oud zijnde. Twee ma-

len is hij gehuwd geweest: 
eens met de dochter van den 
hoogleeraarMlCHAëuste Göl' 
tingen , daarna met de doch
ter van den kerkraad PAÜ-
IÜS te Heidelberg. Beide 
huwelijken werden echter 
spoedig weder geseheiden. 

' "' * SCHLICHTEGROIt (ADOLF 
HENDRIK FREDERIK VON), een 
geleerde Duitsche levensbe
schrijver, in 1765 XsWal-
tershausen geboren, volbragt 
zijne studiën te Gotha, al
waar hij in 1789 hoogleer
aar werd, vervolgens tweede 
directeur van het munt-ka-
binet. In 1806 werd hij di
recteur en algemeen inspec
teur der akademie van we
tenschappen te Munchen, 
en overleed aldaar den 4 
December 1822; en heeft 
nagelaten: 1.° üeber den 
schild des Merhules. —2.° 
Nehrolog der Deutschen, 28 
d\,n- _ 3.° ffistorianuni' 
motheccB Gothanoe. — 4." 
Dactyliotheca Stoschiana, 
of Afbeelding van gesnede
ne sleenen. — S.°Turnier-
buck fferzog WlLHELMS 
IF von Baiern, von JoJO 
'— 4545, Munchen, 1818 
— 1828. 

SCHUCHTING (JONAS DE Bu-
COWIEC) , een sociniaanscn 
schrijver, in 1596, in Pojf 
geboren, oefende het predik
ambt uit, tot dat hij in 16*" 
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door.den rijksdag van/FÖ*> 
schau,, alwaar men zijne 
Confessio fidei christiance, 
dééd verbranden, werd weg» 
gejaagd. Hij nam de wijk naar 
Moskovië, doorkruiste ver
scheidene steden van Duitsch-
land', en vestigde zich ein
delijk te Zullichau, al
waar hij in 1661 overleed. 
Hij was een driftig man en 
een regte woelgeest, steeds 
in oorlog met de Catholijken 
en de protestanten. Zijne ver
kleefdheid aan het socinianis-
mus, wikkelde hem in ne
telige omstandigheden. Er 
bestaan van hem verscheiden 
geschriften. De meeste zijn 
Commentariën op verschil
lende boeken van de heilige 
Schrift. Dezelve zijn te Am~ 
sterdam, in 1666, in fol, 
gedrukt, en komen ook voor 
in de Bibliotheek der Pool* 
sohe broeders. 

. . . 
* SCHLÖZER (AUGUST LO-

DEWIJK TON), een geschied-
schryver, in 1737 , te Jag-
stadt aan de Jaxt geboren, 
was in zijn 4.ejaar reeds een 
wees. Zijne bloedverwanten 
plaatsten hem in het gym
nasium van fFahlheim, van 
waar hij zich in 1751 naar 
Wittenberg begaf, om er zij
nen theologischen leergang te 
v°lgen. Hij beoefende vervol
gens twee jaren te Gbttingen 
de Oostersche talen, en de 
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gewijde letteren, en begaf 
zich naar Zweden, alwaar 
hij gedurende eenigen tijd 
huisonderwijzer was. Na een 
driejarig verblijf te Stokholm 
en te Upsat, kwam hij in 
1757, te Göllingen terug, 
om er het arabisch onder den 
beroemden MICHAELIS , en de 
geneeskunde onder RÖDBRER 
te beoefenen. Hij stond op 
het punt om de doctorale 
waardigheid te ontvangen, 
toen MULLER, geschiedschrij
ver van Rusland, hem als 
secretaris aannam. SCHLÖZER 
leerde in korten tijd het Rus
sisch , Slavonisch of oud-Rus» 
sisch, het Poolsch en hei 
Boheemsch, en werd alzoo 
voor den met deze talen niet 
bekenden MULLER , een uit
muntende medewerker. Wel
dra werd hij het verblijf in 
Rusland moede ; en , of
schoon hij in 1762, met eene 
jaarwedde van 860 roebels, 
tot adjunct der akademie van 
St. Petersburg was benoemd, 
nam hij , in 1764, eenen 
leerstoel zonder bezoldiging 
te Gbttingen aan ; maar het 
werd hem verboden het kei
zerrijk te verlaten, en het 
was eerst na verloop van eeni-
ge maanden , dat CATHARINA 
begon in te zien, dat het 
verstandiger was, door wel
daden eenen man te winnen, 
wiens kennissen, door hem 
uit de Russische handvesten 

d 4 -
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geput, men vreesde, en ver
trouwde hem alzoö den post 
aan van hoögleeraar bij "de 
akademie, en belastte hem 
tevens met de redactie der 
oude geschiedenis van Bus-
land , tegelijkertijd verleende 
zij hem een verlof van drie 
.maanden. Zpodra ScHtö'ZER 
was teruggekeerd, werkte 
hij'niet veel ijver tot in 1767, 
in welk jaar hij eene nieuwe 
vacanlie verkreeg. In Duitsch' 
land aangekomen, nam hij 
het besluit den wegnaar het 
Noorden niet weder in te 
slaan, en hij bleef ie Göt-
tingen, alwaar hij tot hoog
leeraar der wijsbegeerte en 
staatkunde werd benoemd. 
Zijne rust werd verschillende 
analen gestoord : in 1793 had 
hij de onvoorzigtigheid, eenen 
ambtenaar van geldafpersin-
gén te beschuldigen; deze 
vervolgde hem, wegens laster, 
en deed hem tot eene geld
boete veroordeelen. Hij werd 
ook genoodzaakt, zijne wer
ken , alvorens dezelve ten 
druk te bevorderen, door 
twee zijner ambtgenooten te 
doen onderzoeken. De inval 
in zijn land door de Fran-
sche legerbeuden, stelde hem 
ook aaü wreede beproevingen 
bloot. Deze beroemde schrij
ver is in 1809 ie Göttingen 
overleden. Behalve zijne tal-
rgke werken, die Rusland 
ten onderwerp van behan-
deling hebben, schreef hg 

ook eene Wellgeschicjite. 
Buitengemeen belangrijk is 
zijn Briefwechsel, Göttin-
gen, 1780 — 1782, en zij. 
ne Sldatsanzeigen , 1782 — 
1795. SCHI,ÖZERS dochtenDo-
KOTHEA , met BODDE gehuwd, 
te G'ótlingen in 1770 gebo
ren , "en te Jvignon in 1815 
overleden, was de getrouwe 
medehelpster haars vaders, 
schreef veel in tijdschriften , 
en werd te Gbtlingen tot 
Doctor philosophice bevor
derd. 

* SCHMALZ (THE0D0RÜS Iff-
TONIÜS HENDRIK) , te ffano-
ver in 1759 geboren, werd 
in, 1786 te Rinteln tot doc
tor in de reglsgeleerdheid 
bevorderd, en in het volgen
de jaar aldaar tot buitenge
woon hoogleeraar benoemd; 
in 1789 kwam hij als ge
woon hoögleeraar te Konings
bergen, en in 1802 naar 
Malle en Berlijn, in welke 
laatste stad hij in 1831, als 
koninklijk - Pruissische ge-
heimraad, ridder van deroode 
adelaar-orde, en van de Wur-
tenbergsche burgerlijke orde 
van verdienste, overleed. Zeer 
beroemd is zijne teregtwij-
zing eener plaats in de Fen-
turiniscke Chronik, op M 
jaar 1808, over staatkundi
ge en geheime genootschap
pen, Berhjn,18l5, en zijn: 
Wort über ScajRNBORSX 
etc, Berlijn 1815, waardoor 
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hij tusschen zich zelven en i 
NlEBUHR , ScHLEIERMACHER , 
KRÜG u A. eenen strijd ont
stak , die slechts door een' 
kabinets-order des konings 
van Pruissen tot stilstand 
ion worden gebragt. Belang
rijk zijn ook nog zijne Denk-
würdigkeiten des Grafen 
WILÏÏELM au Schaumburg-
Lippe, ffanover, 1788. —< 
Darstellung des reinen Na-
iur-, Staats-, Familien- und 
Lehnrechts, 3 dl.11 Konings» 
bergen, 1795—1804 , enz. 

SCHMEITZEt (MARTÏNDS) , 
een geschiedschrijver, in 1679 
te Brassow, ook Kroon» 
stadtgenaamd, in Zevenber
gen , geboren. Na verschei
den reizen, naar het Noor
den en door Holland, on
derwees hij de wijsbegeerte 
te Jena, en werd tot bibli-
othekaris dier universiteit 
benoemd. In 1731 gaf de 
koning van Pruisse?i hem 
den titel van hofraad, en 
benoemde hem tot hoogleer-
aar̂  in de regtsgeleerdheid 
en in de geschiedenis te ff alle.-
Hij overleed in die stad in 
J747, Zijne voornaamste La-
tijnsche werken zijn: l.°Com-
mentatio de coronis tam an-
Uquis quam modernis, 1712 i 
'"? 4.*°: — 2fiSchediasma 
de ehetivis règni Hungariw t 

et ritu in augurandi reges 
ffungarice, 1713, in 4.to; — 

D 

3,9 Prcecognitahistorice civi* 
lis; Jena, 1730, in 4.to; — 
b.oPrascogniiaMsloriceec- . 
clesiasticce , 17 20 in 4. t° ; 
— 5.° Dissertatio denatu-
ra et indole artis heral-
dice, Jena, 1721. -— 6.o 
een aantal geschiedkundige 
werken en twistschriften in 
het Hoogduitsch. Nog heeft 
hij verscheiden schriften na
gelaten, die het licht niet 
hebben gezien , ofschoon de
zelve belangrijker zijn dan, 
de overige: — 7.° Biblio-
theca Hungarica ; — 8.° 
Anecdola ad Hungariw et 
Transylvaniw sfatum ; —• 
9.° Notitiaprincipatus Tran-
sylvanice, geograpkice, his-
torice et politice adornata ; 
-— 1Q.° Antiquitates Tran-
sylvanice ex lapidum in' 
scriptionibus, nummis que 
antiques Homanorum erutce 
etc. Zijne Lofrede werd bij 
de akademie van Berlijn, 
waarvan hij curator was, door 
MAUPERTÜIS uitgesproken. 

SCHMID (ERASMDS) , te De-
liisch, in Meissen geboren, 
onderwees met roem het 

, Grieksch en de wiskunde te 
PTittenberg, alwaar hij den 
22 September 1657, in den 
ouderdom van 77 jaren over
leed. Men heeft van hem eene 
uitgave van PINDARDS,,1616 > 
in 4.t° ; met een zeer ge
leerd Commentarium. 
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SCHMID (GEURGE F R E D E -

RIK) , eed graveur, in 1712 
te Berlijn geboren, was de 
kweekeling van BDSCH \ hij 
kwam vervolgens te Parijs, 
om zich in zijne kunst te 
volmaken» en had dea be
roemden LARMESM tot mees
ter. Zijne eerste voortbreng
selen werden zoo zeer toe
gejuicht , dat bij eene eer
volle onderscheiding, hij , 
ofschoon protestantsch , in 
1742, tot de koninklijke aka-
demie van schilderkunde werd 
toegelaten. Omtrent denzelf
den tijd, begunstigde FREDJS-
BIK I I , zijn souverein, hem 
met eenejaarwédde van 1000 
kroonen, Voor zijn recep
tie stuk, graveerde SCHMID 
het portret van MÏGNARD , 
volgens RIGAUD, en vervaar
digde andere meesterstukken. 
Hij reisde achtereenvolgend 
door Saksen , Polen, JRus-
land, enz. en werd alom 

"met de meeste onderschei
ding bejegend. CATHARINA IX 
verbond hem adn haar hof, 
met eene jaarwedde van 1,500 
roebels, en hij verbleef al
daar tot aan den dood dier 
keizerin* In Berlijn terug., 
gekeerd, belastte hem de 
koning met het graveren der 
portretten zijner voorouders, 
waarvan hij zelf de geschie-
denis had geschreven. Hii 
overleed in 8 i jB e geboorte-
plaatsvin 1775. Onder zij
ne voortbrengselen verdienen 

vooral vermeld te worden,, 
het portret van den vorst 
van Jfnhall, die Van li 
TOUR, van den abbé PRÉVOST , 
en een aantal andere mees
terstukken, die de bewonde
ring der kenners uitmaken. 
Zijn Geschakeerd werk , 
verdient geeflen minderen 
lof; het bevat eene reeks 
van 60 teekeningen, volgens 
de beroemdste meesters met 
sterk water geëtst. De raad 
CfiAïEN , Van Leipzig heeft 
de catologus van al zijne Wer
ken geleverd. 

* SCHMIDTjMlCHAël, IG-
NATIÜS) , een' Buitsche ge
schiedschrijver, den 30 Ja-
nuarij 1736, te Jrnsiein, 
.een Beijersch stadje, gebo
ren , werd bij de Jesuiten 
dier plaats opgevoed , en om
helsde den geestelijken staat. 
Hij bestuurde eenigen tijd de 
pastorie van Rassfurih, be
lastte zich vervolgens met de 
opvoeding des zoons van-den 
vrijheer van Rotenhan, groot
meester van het hof van Barn-
berg. Gedurende den zeven
jarigen oorlog, volgde hij 
dien heer naar; de landgoe
deren,' welke dezelve bij 
StuUgard bezat, én na den 
vrede van ffubertsburg, keer
de hij naar zijn vaderland 
terug, alwaar hem verschei
den gewigtige bedieningen 
werden toevertrouwd. De 
bischop van FFurzburg » e ' 
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lioemdehém lol bijzitter der 
theologische faculteit , en tot 
hoogleeraar der geschiedenis 
Van het Duitsche keizerrijk. 
Door zijn gedrag en zijne ta
lenten Won hij de welwil
lendheid van dien vorst, die 
hem een beneficie en den 
titel van kerkdijken raad 
verleende, met beraadslagen
de stem in het collegie van 
geestelijke zaken. Hij was 
lid eener commissie, inge
steld ter verbetering van het 
openbaar onderwijs, en om 
aan de geringere klassen eene 
betere opvoedingte geven: het 
is aan zijne raadgevingen dat 
men de oprigtingeener kweek
school , ter opleiding van 
school-onderwijzers te danken 
had. Nadat eenige ledeü van 
het hof van den nieawen 
bisschop , dien prelaat tegen 
hem hadden ingenomen , ver
loor hij zijne bedieningen. 
SCHMIDT had juist het l.ste 
dl. zijner Geschiedenis der 
Duitschers in het licht ge
geven; en de bijval, dien 
dit populaire werk vond, 
overtrof geheel en al zijne 
verwachting. Middelerwijl 
noodigde hem keizer JOZEF 
II uit, om naar Weenen te 
komen, alwaar hij hem eene 
jaarwedde- toelegde. Déze 
bescherming van wege dien 
*orst, op den oogenblik, 
waarop hij zich voorstelde 
gevaarlijke veranderingen te 
maken , zou doen gelooven dat 

SCHMIDT er niet geheel te
gen ingenomen was, en dat 
deze toegevendheid de oor
zaak van het misnoegen des 
bisschops van PPuraburg 
was geweest. SCHMIDT genoot 
de gunst van keizer «FozfiE1 

II tot aan den dood van dien 
vorst. Hij werd met den ti
tel van hofraad aan het hoofd 
der handvesten van den staat 
geplaatst, en belast met het 
geven van geschiedkundige 
lessen aan den aartshertog 
FRANS , later keizer. Van toen 
af zette hij zijn groot werk 
voort, hetwelk hij tot het 
ll.de dl. bragt, dal is tol het 
jaar 1686. Dit deel ver
scheen in 1793 in het licht. 
Men vond onder de nagela
tene papieren van SCHMIDT 
de bouwstoffen tot de overi
ge deelen ; en een beroemde 
schrijver, Jos. MH.BH.LEE, 
belastte zich met het in or
de brengen derzelve, het 
22.ste dl. hetwelk tot 1806 
gaat, en het register van 
het geheele werk bevat, is 
in 1808 in het licht versche
nen. SCHMIDT is den 1 No
vember 1794 overleden. Be
halve de Geschiedenis der 
Duitsohers heeft hij nagela
ten: l.o Ferbeterings-plan 
van het openbare onderwijs, 
in het Latijn, 1769; —2/>' 
Studie-plan , 1774 ; > - 3.° 
Geschiedenis van het aede-
lijh gevoel des menschen, 
1772. 
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" SCHMIDÏ (CHRISXOFFEI, 
VON) , een Duitsche regtsge-
leerde en letterkundige , bij
genaamd Phiseldeck, den 
11 Mei 1740, i&Nordheim, 
een stadje in het prinsdom 
Göttingen , uit een.e aanzien
lijke familie geboren. Zijn 
vader , die kamerheer was , 
zond hem naar de universi
teit dier laatste stad , alwaar 
hij de regtsgeleerdheid be
oefende. Hij werd vervol
gens geplaatst als huis-on-
derwijzer, bij een' geheim-
raad des keizers van Rus
land, die toemaals te Göt
tingen woonde. In 1762 
ging hij, met hem naar Si. 
Petersburg , alwaar hij eeni-
gen tijd verbleef, en kwam 
vervolgens te Göttingen te
rug, alwaar hij den docto
ralen'rang ontving. Daarop 
begaf hij zich naar Helm-
siadl, onderwees er eenigen 
tijd de xegtsgeleerdheid ; naar 
Brunswijk beroepen, . be
kleedde hij er achtereenvol
gend , in het collegie Caro-
linum de leerstoelen der ge
schiedenis, het openbare regt 
en de staats-huishoudkunde. 
In 1779 werd hij tot raad, 
en bewaarder der groote 
handvesten, van het hertog
dom Wolfenbuttel benoemd. 
Hij bekleedde die posten met 
zooveel roem; dat de her
tog hem in 1784, met den 
titel van hof raad vereerde, 
en hem tevens het beheer 

der' PFolfenbuttelsckp arclii-
ven deed behouden. Hij over
leed in die stad , in Decem
ber 1801. Men heeft van 
hem : 1.° Brieven over Rus» 
land, in twee bundels in 
het licht gegeven, 1770. 
— 2.° Bouwstoffen om ie 
dienen tot de kennis 'der 
staats-regeling en des be-
stuurs van Rusland, 1772. 
— 3.° Proeve eenér nieuwe 
inleiding tot de geschiede
nis van Rusland,, 1787 ; 
— 4.o Bouwstoffen om Ie 
dienen tot de geschiede" 
nis van Rusland 1777; — 
5.o Geschiedkundige Men
gelingen, 1783—1784; — 
6.o Hermcea , 1786 ; — 7.° 
Handboek der geschiedkun
dige wetenschappen, 1782, 
in 8.vo; yol geleerde aan
merkingen en van eene ge
zonde critiek. — 8.° Zaak-
register der geschiedenis en 

II staatsregeling van Duitsch-
\\land, van 1789 tot 1794, 

enz. enz. 

SCHMITH (NlCOUAS), te 
Oedenburg in ffonganjH^-
boren, werd Jesuit, onder
wees met roem in zijne orde 
de schoone letteren en. de 
godgeleerdheid, en. overleed 
als rector van het collegie 
van Tirnauin 1767, bemind 
en geacht wegens zijne zien 
steeds gelijk blijvende en zach
te inborst. Er bestaan van 
hem : 1.° verscheiden God' 
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geleerde verhandelingen ; — 
2.° Series archiepiscoporum 
strigmiensium , Tirnau , 
1754, 2 dl.n in 8.v°; _ 
3.o JEpiscopi Jgriensesjide 
diplomatica concinriati, Tir
nau, 1768, in 8.™ • —4.° 
Imperalores Ottomanici a 
capta Conslantinopoli, cum 
epitome principum Turca-
rum ad annum J7J8, Tir
nau 1760, 2 dl.» in fol. 
Deze werken, vol geleerde 
aanmerkingen, zijn in eenén 
zuiveren, lossen en dikwijls 
sierlijken stijl geschreven. 
Zijne Geschiedenis der Ot-
iomanische keizers, die weï-
ligt de beste is, welke er 
bestaat, wordt vooral op prijs 
gesteld. Zij is een vervolg 
van die.van pater KERI (zie 
dat artikel). Men heeft nog 
geene volledige Turkscheoe-
schiedenis. Die van CANIE-
MIR wordt voor vrij naauwkeu-
rig gehouden; maar is al te 
beknopt, voor het tijdvak, 
hetwelk zij omvat. Die ,van 
den abbé MlGNorkan slechts 
aJs een compilatie beschouwd 
worden. RJCADD heeft er 
eene geschiedenis in het Én-
gelsch van geleverd; doch 
dezelve bevat slechts de 17de 
eeuw. p e geschiedenis der 
lurken kan slechts door die 
ftunnerjijanden gekend wor-
aen. Deze verhalen kunnen 
p l a c h t zijn; maar zij heb-

van e°,htïï ^enen stempel Van valschheid, zoo als de 

Turksche jaarboeken; want 
volgens deze laatste, zouden 
de Turken onoverwinnelijke 
veroveraars zijn geweest. In 
die acten-stukken stelt de 
porte de Christen - vorsten 
voor, als geknield de goe
dertierenheid des overwin
naars afsmeekende. Men ont
moet zoowel in de Turksche 
geschiedenis als in hunne 
handvesten, de Oostersche 
pracht weder, die slechts eeno 
belagehelijke optooijing is. 

* SCHNEIDER (EüLOGE of 
naauwkeuriger JOANNES GE-
ORGE), een Duitsche schrij
ver, die zich meer heeft be
kend gemaakt in Frankrijk, 
door zijne demagogische bui
tensporigheden , dan door 
zijne werken, werd den 20 
October J756, XzWipfdd, 
een dorp in.het bisdom Wurz-
burg geboren. Reeds in zijne 
jeugd was zijn gedrag beris-
pelijk, en hij bragt zijne 
eerste jaren in eene groote 
ellende door, welke hij groo-
tendeéls aan zijne ondeugden 
moest toeschrijven. Hij werd 
desniettegenstaande in een 
franciskaner-klooster opgeno
men , waarin hij , na het or
degewaad te hebbenaan vaard, 
negen jaren doorbragt. Daar 
zijne oversten in hem eenige 
talenten voor de kansel-wel-
sprekendheid meenden te be
speuren , zonden zij hem als 
prediker naar Jugsbarg., 
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maar hij predikte er in den 
zin der nieuwigheden, welke 
JOZEF II was begonnen in te 
voeren, en die door hét hof 
van Rome waren afgekeurd, 
en hij eindigde bij gelegen
heid eener leerrede, welke 
tij oyer de verdraagzaamheid 
lïield, met zich van zijne 
overheden aftescheiden. Door 
hertog KAREL van WurUm-
berg werd SCHNKIDER naar 
het schitterende hof van 
Sluttgard beroepen, en tot 
jjofprediker benoemd. Het 
was in deze stad, dat men 
ïjem eerst in de vrij-met-
sölarij opnam, en hem 
vervolgens in de geheimen 
inwijdde der nieuwe orde, 
dëjr Illuminèsgenaamd, kor
telings door den hoogleeraar 
WEISHAÜPI opgerigt, en wel
ke strekte tot de omkeering 
van Duitschtand, Hij waaq-
de zich van toen afgeroepen, 
om de wereld te hervormen ," 
en bij het berigt der omwen
teling , die in Frankrijk 

I was uitgebarsten , verliet hij 
•Duitschtand, om zich te 
Straatsburg te gaan vesti-

j gen, alwaar hg eerst alge» 
[ meen vikjajGis werd van BREN-

DEI, ,. constitutioneelen bis-
\ ?ehop (dier stad; maar deze 
•:• betrekking was er verre af, 

zijne ^er- en hebzucht te 
bevredigen. Tot burgerlijk 
commissaris, bij het leger in 
Vuitschland benoemd, werd 
mj vervolgens tot maire van 

Magenau , en later tot open
baar beschuldiger, bij de 
crimineele reglbank van den 
Neder "Rijn benoemd , en in 
beide die betrekkingen , stel
de hij zich voor, om in snood
heid de wreedste gedrogten, 
die den rouw over geheel 
Frankrijk verspreidden, te 
evenaren. Aan het hoofd 
van een revolutionnair legerr 
en door de guillotine gevolgd, 
doorkruiste hij den Elws, 
en op de verklaring van twee 
zijner agenten, werden per
sonen van eiker» ouderdom, 
vaö elk geslacht, armen en 
rijken , verdachten of niet 
verdachten ten dood gebragU 
Onder het schrikbewind, 
dat is, in het treurige tijd
vak, waarin alles aan de 
dwingelanden van Frankrijk 
geoorloofd was, gingScflNEl-
DER, zoowel als de afschu
welijke LEBON, zelfs zijne vol-
magt te boven, door kne-
velarijen,; geld-afpersingen, 

en de bloeddorstigste mis
bruiken, en hij schepte er 
behagen in, om vreedzame 
familiën , tegen welke men 
niet den minsten zweem van 
beschuldiging kon aanvoeren, 
te onderdrukken, te bestelen „ 
de eer, de fortuin en het 
leven te benemen. Men Het 
hem echter gedurende een 
geheel jaar. deze gruwelijke 
bediening waarnemen. U9 
trekken, welke men van de
zen booswicht verhaalt, doen 
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de natuur sidderen. Wij wil-* 
Jen ons bepalen tot het aan
halen der volgende. Hij komt 
eens binnen eene gemeente, 
en doet aan.de rnunicipali-
teit bevelen, hen? vijf hopf-
den naar zijne keus te leve
ren. Te vergeefs stelde men 
hem voor, dat men geene 
schuldigen kenden; men moest 
hem vijf slagtofïers overlaten , 
die op denzelfden oogenbl.ik 
ten dood werden gebragt. 
Een andermaal in het dorp 
JEsig aangekomen zijnde, be
gaf hij zich naar den yrede-
regter des kantons, Kuqs ge
naamd , en vond hem aan 
tafel. De meester des hui
zes noodigt hem tot den maal
tijd uit, en 4e: gasten haas
ten zich , hem de eereplaats 
in te ruimen f, terwijl alle 
huisgeftooten zich beijveren 
om hem te dierien.. Té mid
den van, smakelijke, geregten 
en flesschen, schijnt hij zich 
te vervrolijken , ep slaat.wel», 
dra tot eene luidruchtige 
vreugde over; en .terwijl hij. 
zich eensklaps tot den vrede-
regter wendt, vraagt hij hem 
koelbloedig, of. hij Veel van 
vergelijken wijn in zijnen, 
kelder had. KUHN antwoord
de hem, dat hij er nog eenige 
flesschen van bezit, die alle 
tot zijne dienst waren:» Wel-
nu» hernam deze nieuwe KE-
Ro> haast u ei eene te doen 
opzetten, want binnen drie 
uwartier-uurs zult gij er gee-

nen meer drinken." Hij hield 
woord, want eenen oogen
blik daarna, liet hij de guil
lotine op de plaats van zij
nen gastheer brengen, en 
hem, ondanks de beden, de 
tranen, de troosteloosheid 
zijner vrouw, zijner kinde
ren, zijner vrienden en zijne 
bedienden, welke hij dwong 
bij dit verschrikkelijke tooneel 
tegenwoordig te zijn, onthoof
den. Na deze executie steeg 
hij bedaard in zijn rijtuig, 
om elders nieuwe moorden te 
gaan plegen. Het voorbeeld 
van CARRIER deed in hem 
het denkbeeld ontstaan y om. 
hem na te volgen , en , om 
zijne slagtoffer? te vermenig
vuldigen, liet hij te Straats
burg noyaden (verdrinkingen 
—- zie CARRIER) in gereed
heid brengen , overeenkom
stig die van lYanles. Maar 
SCHNEIDER was te rijk ge
worden. Zijn overvloed en 
zpe trotschheid zelfs j had
den hem reeds talrijke vijan
den gemaakt i hij spreidde 
daarenboven qene aanstoote-
lijke pracht ten toon» Bij de 
terugkomst van eenen zijner 
togten, deed hij zijne intre
de in Straatsburg in eene 
koets met zes paarden be
spannen , door ioopers om-

Iringd, en voorafgegaan dooc 
lijfwachten met de bjoote 
sabel in. de,'hand. SAINÏ-
JÜST en LEBAS waren toen
maals te Straatsburg-in hoe-

http://aan.de
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danigheid van commissarissen 
der conventie. Tot dusverre 
schenen zij niet verontwaar
digd te zijn over de misda
den van SCHNEIOER; maar 
zij waren zulks door zijne 
trotschheid en zijne ijdelheid* 
Zij deden hem oogenblikke-
lijk in hechtenis nemen, en 
reeds den volgenden dag(21 
December 1793), werd hij 
gedurende verscheiden uren 
openlijk op een schavot ten 
toon gesteld. Naar Parijs 
vervoerd hield men hem al' 
daar eenige maanden gevan
gen , en eindelijk voor de 
revolutionnaire regtbank be
trokken, werd hij den 1 April 
1794 ten dood veroordeeld 
en geëxcuteerd , als overtuigd 
van een Ooslehrijksbli pries
ter van f^urzburg, verspie
der des vijands te zijn. Men 
heeft van SCHNEIDER eene 
Hoogduitsche vertaling der 
Momiliën -van den H. ÖÈRT' 
SOSTOMVS , op hei •evangelie 
van den E. MATÏBEVS , 
Jtigsburg, 1786, 4 dl.n in 
8.V° , en eene andere der 
Momiliën van denaelfden 
kerkvader op hel evangelie 
van den H*JQANNES, ibid. 
1787 , 3 dl.n in 8.v°; hij 
heeft daarenboven nagelaten 
een boekdeel met Gedichten:, 
ö«.t in 1790, in. hei licht 
Terscheen, en verscheiden 
malen herdrukt is ; een an
der met Leerreden, Bres-
' «« , 1790, in 8.vo , en ein

delijk eene Bespiegeling d$r 
schoone kunsten , Bonn , 
1790, in 8.vo 

* SCHNEIDER (JOAKNES GOTT« 
LOB), een beroemde Duitsche 
letter- -en natuurkundige, 
in 1750 , in het dorp Kolm, 
bij Hubertsburg , geboren , 
legde zich met roem toe op 
de beoefening der oude ta
len , en ging vervolgens, in 
den ouderdom van 18 jaren , 
te Leipzig de reglsgeleerd-
heid beoefenen; maar de ken
nis die hij met REISKE , Fi-
SCHER en REIZ maakte, be
paalde hem om zich aan de 
classieke letterkunde toete-
wijden. Hij begaf zich eerst 
naar Göttingen , alwaar hg 
eênige jaren in kommer leef
de ; in 1776 maakie hij ken-
nis met BRONCK, die hem 
met zich nam naar Straats
burg, ten einde hem in fij
nen letterkundigen arbeid be
hulpzaam te zijn, en hij wist 
den 'tijd te vinden, om de 
natuurlijke historie, vooral 
de kruid-en dierkunde, te be
oefenen, met oogmerk, om 
de kennissen der ouden , met 
de ontdekkingen der nieu-
weren te vergelijken. }a}10' 
werd hij te Frankfort aan 
de Oder tot hoogteraat -in 
de letterkunde benoemd, i-na-
dat de universiteit dier stad, 
in 1811 naar Breslau was 
verplaatst, ging hij '?ort er 
denzelfden leerstoel te beklee^ 
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den, èn verkreeg in.'1816 
den post van eersten bibli
othecaris, welke meer met 
zijnen smaak strookte. Hij 
overleed in 1822. Men ont
waart in zijne werken meer 
geleerdheid en talent, dan 
geest en zelfs oordeel. Be
halve een aantal Verhande
lingen , welke hij in verschil
lende verzamelingen heeft in 
het licht gegeven, heeft hij 
vele werken en uitgaven ge
leverd , waarvan men de lijst 
vindt in den Letterkundigen 
Almanak van MBESEE , en 
van welke wij willen aanha
len : l.o'Proeve over het Ie» 
ven en de schriften van PiN-
DARÜS, 1774 , in 8.vo; in 
het hoogduitsch; — 2.° eene 
uitgave der werken van PEÜ-
ÏARCHÜS, over de opvoeding, 
1775; — 3.° DEMETRIVS 
PBALERITJS, eene uitgave met 
een uitmuntend Commenta-
rium, Altenburg , 1779, in 
8,vo • • _ 4,o Speciminaali. 
quot aoologice veterum ex 
hist, nat, piseiwn sumpta , 
frankfort aari de Oder, 
1782, in 4,*i>; — 5.o Ichthy-
ohgim veterum specimina., 
1782, in 4.t°; . _ 6.« f « r -
zameling van verschillende 
verhandelingen, ter ophel
dering der natuurlijke his
torie der dieren en der ge
schiedenis des handels,, in 
het hoogduitsch, Berlijn, 
1784 in 8.vo; — T.ojn^leeia 

AAÜ, DEEE, 
E e 

ad historiam melallicam ve
terum, 1788, in 4,to. __ 
8.o Synonymiapiseiuntgrce-
ca et latiha sive historia 
piscium naturalis et Utle-
raria, Leip&ig, 1789, in 
4.*°; — 9.o Scriplores rei 
ruslicce veter es latini, 1794 
4 dl.n in 8.vo ; — lO.o Cril 
tisoh woordenboek, grieksch. 
hoogduitsch, 1797, 2 dl.n 
in 8.V9; voor het onderwijs 
bestemd, het beste van alle 
handwoordenboeken , die in 
Duitschland bestaan. —. 11,0 
MWogce physicce, 1801, 2 
dl.» i n 8 > v o . _ 1 2 o e e n e 

uitgave van TITROVIDS, Zeip* 
*ig, 1807 , 3 dï> in 8.vo; 
enz. enz. Hetgene wat de 
ware verdienste van SCHNEI-
DER uitmaakt, is te hebben 
opgemerkt, dat de werken 
oerwouden over de natuur
kundige wetenschappen juist 
degene zijn ; welker critiek 
en verklaring door de letter, 
kundigen en de . critici het 
meest veronachtzaamd zijn en 
deze onachtzaamheid te heb
ben hersteld , door ergoede 
uitgaven, met uitmuntende 
aanteekeningen van te leveren. 

ScHNORRENBERG ( A N U A ) , 
premonstratenzer kanonik' 
te Keulen, 'va. 1667 gebo
ren, werd in 1698 prior 
van het klooster van Steinm 
feld, en doctor in de god
geleerdheid in 1707, Syno, 
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daal-examinator te Keulen, 
en overleed den 11 Decem
ber 1715. Na zijnen dood 
heeft men in het licht ge" 
geren : Institutiones juris 
canontcif cutri btét>i commen» 
iariö in ?'egé juris, Keu* 
ten, 1119t in 4.-*» Maar 
de religieuzen Van Stêinfeld 
erkenden dit werk niet voor 
het zijne, en in eene uitga
ve , welke zij Van het Wezen
lijke werk van hunnen orde
broeder, te Keulen, in 1740* 
in 4*°, in het Jicht gaven, 
toonden zij aan', hoezeer hij 
in de eerste uitgave onken
nelijk was gemaakt. 

* SCHNÜRRER fCHRiSTIAAN 
FÊEDERIK), een godgeleerde 
en kenner der Oostersehe 
talen, kanselier der univer
siteit van Tubirigen , den 28 
Öcloberl742, UCansiadt, 
in het koningrijk P^urten-
berg geboren, werd hervormd 
predikant, Nadat eene leven
dige behoefte, om zich te 
onderwijzen, hem had doen 
besluiten om te reizen, ver
liet hij , in 1766, het pro
testantse!* seminarie van Tu* 
bingen, bezocht bijna geheel 
üuropa , e» kwam eerst na 
veilaop van 5 jaren terug. 
Bij zijne terugkomst, tot hoog* 
leeraar aan de universiteit 
van Tubingen benoemd, werd 
hij eenigen tijd later, met 
den titel van g#woon hoojz-
ieeraar, tot de filozofische 

faóülteit toegelaten, en in 
1777 aan het hoofd van het 
godgeleerde seminarie ge
plaatst. SCHNÜBRER bekleedde 
deze laatste betrekking ge
durende 29 jaren, waarna 
hij kanselier der universiteit 
van Tubtngen werd (1806). 
In1 hetzelfde jaar werd hij 
in bezitting-gösteld van den 
eersten leerstoel der godge
leerdheid en van het ketk-
voogdijsóhap Van Lofoh. In 
het begin der staatkundige 
onlusten, welke fVurlen--
berg beroerden, stemde hij 
voor de monarchie, later 
veranderde hij van gevoelen, 
en verklaarde zich ten gunste 
der hervorming, In 1815, 
was hij lid van de staten des 
koningrijks, en, na aan den 
nieuwen vorst, mishaagd te 
hebben (1817), werd hij van 
zijne posten beroofd, ScflNOR-
RJSR begaf zich naar Siut* 
gard, en overleed aldaar in 
1822. Deze bekwame hoog* 
leeraar heeft een aantal wer
ken zamengesteld, waarvan de 
voornaamste zijn: 1 .°Biblio~ 
theca atabica, te ff alle, •« 
1 8 1 1 , in 8.v», gedrafeL 
Dit bibliographisch werk be-

, vat de lijst der boeken in de 
tarabische taal ia hef h(M 

gegeven en dergenen wefice 
geschreven zijn om dê  beoe
fening dier taal gemakkelijk 
te maken, van af de spraak-
kunst in 1505 te Grenada 
gedrukt, tot die van SU"t 
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VKSÏREDB SAÖT,' in:18lOï 
Men betreurt e r geen aljpha-
betisch register der schrijvers 
iö te vinden, tén einde het 
naslaan gemakkelijker te ma* 
ken* Hetzelfde gebrek be
staat in het volgende werk ï 
2,° Ophelderingen betrekke
lijk de kerkelijke en letter* 
kundige hervorming in 
Wurienberg, 1798, in 8.?° t 
inhethoogdtütsch,een werk, 
vol bibliographischö naspo-
ringen; —~3.° Findióice ve~ 
ritatis christiance reveldtce 
ab inèultibus libelli, 1765 , 
in 4.*Ó • -± é.o de Codtcunl 
hebrceorum F. T. Mss. ceta-
te difficülter detefmihanda,, 
TubingéA, 1772, in 4 > f 
-* 5i° Verscheiden Zetter-
kundige Ferkandelingen 
over net boek der Spreuken , 
over JOB , over verschillende 
psalmen enz. in 4.t(?; —»6.o' 
de Pèntateucho arabieo-po* 
lyglotto, 1780, in 4 . t 0 ; 
-*• 7fi *Dissertütioiïes ph\* 
lohgico-critièa? y Gotha , 
1790, in 8.voj enz. Nog 
heeft men van hem verscheid 
den werken evenzoo: belang
rijk als gfelëerd* SCJÈNURRER 
was een ijverige voorstander 
aer opetbamng, eff hierin 
Was hij verre de afdwalingen 
fan verscheiden z|neï land* 
genooten te volgen. Afe kenner 

l «er öostersche talen, is hij 
j in den eersten rang dader 

«e Taff Duilschhnd, Z|né 
' ... 1 

critiek bezit éene juistheid 
en bondigheid, die tot voor
beeld kunne» dienen, 

SCHODELER (WËRHKR) ; * 

eerste ambtefia&r [avóyér) detf 
stad Brethgarten in Zwit* 
serland, spoorde in 1532 zijne 
medeburgers aan, om tot den 
schoot der Cathólijke Kerk 
teïüg te keeren. Men heeft 
van hem-in hét hoogduitscb 
cene Kronijk üan Zwitser» 
Icttidj 6m h'a"ïé riaauvekeurig* ' 
heid geacht. 

SCHOEFPER (PETRUS), van 
Gernsheifn ,>m het land vatt 
Bartiistadt, wordt door som* 
migen met KOSTER , GDT-
TENBÉRG en FAÜST (zie de 
beide- eerste. artikels) als een 
der eerste1 uitvinders der 
böekdrukkutistgehöudeö.Métt 
wil dat hij het eerst op het 
denkbeeld zou gekomen zijn , 
om de houten letters, door 
beweegbare van metaal, in 
vormen gezet, te doen ver
vangen; Ook was hij de ver
beteraar van, den drqk-inkt. 
[Hij had eerst het beroep van 
tffschrijver uitgeoefend, te 
Parijs , alwaar hij zich in 
1449 nog bevond, in 1450, 
begaf hij zich naar Menis, 
én werd eerst de bediende, 
daarrna de deelgenoot en 
schoonzoon van FADST. Men 
ziet zijnen naat», i* het on-

I derschrift van het Psalmboek 
e 2 <•-•.. 
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van 1457. Het gezelschap van 
GUTTENBERG en FABST, be
diende zich van gegoten let
ters , welke zij verkreeg, door 
middel van evenzeer gegoten 
matrijzen, Het was SCHOEF«< 
FEU die destempels uitvond, 
en alzoo de uitvinding der 
boekdrukkunst voltooide. Het 
eersle met letters volgens deze 
vinding gedrukte werk is het 
Durandi Rationaïe divino-
rumofficiorum, 1459, in 
fol. Na het overlijden van 
zijnen schoon-vaderin 1466, 
werd SCHOEFFER alleen bezit
ter der boekdrukkerij , welke 
hij voortzette tot aan zijnen 
dood, in 1502 voorgevallen,] 

* SCHOEI*. (FREDERiKyTëên 
boekverkooper en letterkun
dige, in 1767, mdenJElzas 
geboren, wijdde zich,, na 
zeer goede studiën volbragt 
te. hebben , aan den boekhan
del toe. Hij vestigde eerst 
zijne inrigting te Berlijn, 
verplaatste dezelve vervolgens 
naar Zwitserland, en be
stuurde te Bazel langen tijd 
den boekhandel van DECKER, 
In 1804 in Frankrijk terug
gekomen , rigtte hij te Parijs 
een aanzienlijk huis voor den 
boekhandel op , dat in korten 
tijd zeer bloeide, en in 1814 
gaf hem de koning van Pruis? 
sen, na hem nuttiglijk in de 
diplomatie gebruikt te heb
ben, den titel van pruisisch 
legatie-raad te Parijs; in 

1817 versierde hem dezelfde 
vorst met de orde van den 
rooden adelaar. SCHOELL werd, 
in de maand Augustus 1833, 
door eenen hevigen aanval 
van beroerte, aan de lette
ren , welke hij met roem had 
beoefend, en aan den handel, 
in welken hij door zijne 
regtschapenheid aller achting 
had verworven, ontrukt.H§ 
was zeer ervaren in het 
openbare regt van Muropai 
Men heeft hem te danken: 
1 .o Verzameling van akten, 
officieele stukken, reglemen
ten én ordonnantiën, betrek: 
keiijk de Mijn-confederatie, 
1808 in 8.Y°; — 2.° Uit
treksels van oude letterkunde 
oi'keuze van grieksche era 

• latijnsche classieke schrij
vers, 1808, 2 dl.» in 8J°5 
-—3.0 Tafereel der volken, 
van Europa, volgens hunne 
taal, 1810, inT8.«0; 1812. 
in 8.vo; — 4.» Beknopt 
overaigt der fransche om
wenteling, 1810, in 18.*°; 
—. 5.o Beknopte beschrijving* 

van het oude Rome, vol-< 
gensLiG0Riüs,1811inl8.»<>. 

met platen. - 6.° &*"**• 
regels der tijdrekenkunde, 
1812 , 2 dl.» in 18.m°; — 
7.o Beknopte geschiedenis 
der grieksche letterkunde, 
sedert haren oorsprong tof 
op de inneming van Kon' 
stantinopel door de Turken, 

, 1813, 2 dl." in 8.v°; -7 
8.0 Beknopte geschiedenis 



S CH. 469 

der romeinsche letterkunde, 
1815, 4 dl." in 8 J ° ; — 
9.° Latijnsohe bibliotheek, 
of Ferzameling van la-
tijnsche schrijvers , met 
Commentariën , enz, —• 10.° 
ferzameling van officiële 
stukken, bestemd om de 
Franschen beter te onder-
riglen , betrekkelijk de se
dert eenige jaren plaats ge
had hebbende gebeurtenissen, 
1814—1816, 9 dl.» in8.vo 
— 11.° Congres van Wee-
nen, Verzameling van offici* 
eele stukken, 1816, 2 dl.» 
in 8 .T» | — 12.o Beknopte 
geschiedenis der vredesver
dragen tusschen de Euro-
pesche mogendheden, sedert 
den Munslerschen vrede, 
tot op het verdrag van 
Parijs , van den 20 Novem
ber J8J5, een werk van 
KocB, geheel ongewerkt, 
"vermeerderd en voortgezet 
door SCHOKM., 1817—1818,. 
15 dl.n in 8.vo; — 13.° 
Geschiedkundig overzigt der 
Muropesche staten, sedert 
den val van het JVestersche 
Momeinscherijk, iotinJ789: 
het is dit werk, waarvoor 
de schrijver de meeste voor
liefde koesterde; hij had het
zelve gedurende zijn geheele 
leven beoefend en overwogen , 
en er de vruchten zijner uit
gebreide geschiedkundigeer-
varenheid in'ontwikkeld. 

SCHOENFEID (FRANCISCÜS) , 
te Praag, in 1747, uit 
eene aanzienlijke familie ge» 
boren , begaf zich onder de 
Jesuiten, onderwees er de 
wetenschappen en schoone 
letteren, en hield zich tegelij
ker tijd bezig rnet de zamen-
stelling van een aantal wer
ken in het hoogduitsch ea 
in het latijn, waarin eene 
gezonde redenering, een bon
dige, somascbitterende geest, 
ijver voor de Godsdienst, en 
de gevoelens eener ware gods
vrucht doorstralen. Men on
derscheidt de verhandeling: 
De amore verilatis el veri-
iateamoris, Praag, 1770; 
en vier verhandelingen, die 
ten titel voeren; Religio 
catholica ferventer eslprce-
dieanda, propugnandapra* 
denier, 1783. Onder zijne 
hoogduitsche werken, komen 
er gedichten voor, waarin 
verhevenheid en warmte 
doorstralen, en eenige god
geleerde en letterkundige 
verhandelingen, onder welke 
de Invloed der goede en 
kwadegeesten op den mensch 
veel bijval heeft gevonden. 
Na de vernietiging der maat
schappij , werd hij deken 
van Meichsladt in den Bunz-
lauer-K'reits, Hij leefde nog 
in 1784; het tijdstip van 
zijnen dood is onbekend.— 
Men moet hem niet verwar
ren met MURTINUS SCHOE»-

E e 3 • 
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FBiD, een Jesuat uit de pro
vincie Beijeren, ,een even 
zoo vruchtbaren als oordeel-
iundigen schrijver, wiens 
meeste hoogduitsche geschrif
ten, sierlijk gedrukt , groot.e 
vruchten in de meeste der 
provinciën des kejzerrijks, 
hebben voortgebragt, vopr-* 
namelijk zijne Beknopte ge-
schiedenis des bijbels, lot 
het openbare onderwijs be
stemd , met platen, verre te 
verkiezen boven het dorre 
en vervelende van ROYAU* 
MONT ; de Grondwaarheden 
der godsdienst, in derzelver 
natuurlijke orde en iveder-
keerige afhankelijkheid ontr 
wikkeld; de Christen-wijs
geer in den tegenspoed; het 
ware sieraad der jeugd 
enz., Begels uit de gods
dienst en de rede geput, om 
de gezondheid te bewaren, 
.enz, Al deze werken zijn sier
lijk , op eene natuurlijke en 
uillokkende wijze geschreven, 
en dragen alle den stempel 
van de beminnelijke en over
tuigende schoonheden der 
deugd. Hij leefde nog in 1786. 

* SCH0KN1JI& of SCHIOBNÏNG 
(GERHAKD) , gen geleerde 
Noprweger, in 1722 in het 
distrikt van Lof aden, der 
provincie Northland, in 
doorwegen geboren, vol. 
'£raSt zijne eerste studiën in 
het collegie yan Drontheim \ 
e n> wijl hg arm was, zoo 

verschafte hem de rector van 
dat collegie, die hem toe
genegen was, de middelen» 
om dezelve in Koppei^hagen 
yoortyezetten. Snel waren 
zijne vorderingen, en niet 
lang duurde het of hij ver
wierf grooten roem. In 1751, 
werd hij beroepen tot het be-
heer der school van Dront
heim* In 1765 tot hoog-
leeraar der geschiedenis en 
welsprekendheid te Soroé 
benoemd, deed hij, op. last 
v#n den koning van Deneo 
marken, eene letterkundige 
réis door Noorwegen, wel
ke hij in 1773 ondernam, 
en in 1775afbrak, naardien 
hij naar JCoppenhagen was 
beroepen, ,alwaar genoemde 
vorst hem tot meester der ge-
lieime handvesten benoemde; 
Hg werd in 1776, tot lid 
de* maatschappij benoemd, 
ingesteld, om de door Aa-
9AS MAGMDS verzamelde 
ijslandsche geschriften'™ het 
licht te geven. Gezamenlijk 
met GDNNBR, bisschop van 
Drontheim en Suhm,wf 
hij de stichter derakademie 
van Drontheim, ™ J760 
opgerigt, en die m l 767 , 
den naam van koninklijke 
maatschappij van Noorwe
gen aannam. Verscheiden 
geleerde akademiën, zoo als 
die van Koppenhagen, j a n 
Oöttingen, enz. namen hem 
in haar midden op. Hij was 
een vriend der werken van 
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GROXIÜS, van ERASMOS, van 
MEUNCSTHOK f yan MtJSEÜS, 
van I.ECRERC: en zijn lieve
lingsboek was de Theodicea 
.van LEIBNITZ. Men kan daar
uit afleiden, welke de gevoe
lens van SCHQEÜÏING in het 
slak van godsdienst waren. 
Hij overleed den 18 Julij 
1780, en heeft nagelaten : 
I,° JDisputationes quaiuor 
de origine philosophice ori-
entalis ,1744—1747 , in 
8,vo De schrijver volgt in 
dezelve de geschiedenis der 
wijsbegeerte yan BRÜCKER ; 
— 2,° Oratio de antiqüo 
jure succedendi , Soroé, 
Ï767,in4.t°j— 3.<> Oratio 
de antiquissima reipublicce 
consiiltitione regum, specia» 
tm potentia et auotoritatè 
apud gentes borealia, Soroé, 
1765, in 4,*o; — 4,0 pro. 
gramma de omni ratione 
apud veter es septertiriong,' 
lis, Soroé, 1766; - - 5 . o 
Programma de fesio post 
occidui solis redüum in sep-
tentrione olim celebraio, 
jSoroé, 1766, in 4. t 0 ; — 
6.0 Fundatnenta narrationis 
HMROÜOTI de Scythia, tri-
busprogrammaiibus, Soroé, 
1768-1770, in 4 > ; — 
7.° Programma de sinu 
CodanoetmonteSavo, Soroé, 
1772, in 4.to; e n z . Hij 
heeft in hét deensch geschre
ven. — 8.0 eene Ferhan* 
deling over het huwelijk der 

E 

oude Ufoordschevolken, Kop-
penhagen , 1756 , in 4.*" ; 
~ 9.° Proeve eener aard' 
rykskande van het oude 
Noorwegen, Koppenhagen, 
1751, in. 4.t»; — 10.°'Be* 
schrijving der hoofdkerk 
van Drontheim, ibid. 1762, 
in 4. t 0 ; — 11,° Geschiede
nis van UARAID en £fAAR~ 
DRAADE , koningen van 
Noorwegen, en van Aü-
GüQTiiïirs, aartsbisschop 
van Drontheim , om iot bif-
lage te dienen tot de oude 
geschiedenis van Denemar
ken en Noorwegen, Kop-
penhagen , 1757, in 4.t0 ; 
— 12.° Jieis door-Noorwe* 
gen, Koppenhagen, 1778, 
in 4, t 0 ; — 13.° Over den 
oorsprong der Noorwegers, 
en andere Noordsche vol
ken , Soroé, 1761, in 4.*°., 
r~ 14.°- Geschiedenis van 
Noorwegen, van de hoogste 
oudheid, tot het jaar 995, 
4 dl,n, in 4.*°, Soroé en 
Koppenhagen, 1771—.1781. 
Het laatste deel is na den 
dood des schrijvers, door 
SüHM in het licht gegeven. 
Deze geschiedenis , welke 
verdiende tot op onzedagei» 
te worden voortgezet, wordt, 
wegens de nasporingen , den 

1
stijl en eene zeldzame naauw-
kearigheid voor een mees» 
terstuk in zijne soort gehou« 
den, SCHOENING is de uitge
ver geweest, eener vertaling 

e 4 / 
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van het werk van SNORRO 
STDRIESON , een' beroemden 
Yslandschen geschiedschrij
ver der 13.de eeuw, en stond 
op het punt, er het 3 dl. 
van in het licht te doen vér-
schijnen , toen hij door den 
dood verrast werd. Deze 
geleerde heeft verscheiden 
leerhandelingen geschreven, 
Voorkomende in de Verza
meling der koninklijke maat
schappij van Denemarken» 
SCBOENING bezat eene uitge
breide geleerdheid, en was 
in bijna alle wetenschappen 
ingewijd. 

SCHOEPFEEIH' (J^ÏOTffS- DjT-
KIKI.) , een geleerde criticus, 
in 1694, te Sulzburg , in 
Breisgau geboren, was reeds 
voor den ouderdom van 26 
jaren, hodgleeraar in de ge
schiedenis en welsprekend-! 
heid aan de lutersche uni
versiteit van Straatsburg,. 
Eenige jaren later werd hij 
getaagtigd, om op kosten 
dier stad eene reis door 
Frankrijk en Italië te doen. 
Het 50tste j a a r v a n îjh pro
fessoraat, werd te Slraats-
burg als een openbaar feest 
gevierd. Hij overleed in 1771, 
én was raadsheer en geschied» 
schrijver van Frankrijk, lid 
der akademiën van Peters
burg en Florence, der ko
ninklijke maatschappij van 
Londen en corresponderend 
"d der akademie van opschrif

ten en schoone letteren van 
Parij's. Behalve de Ver
handelingen , welke laatst
genoemd genootschap in liet 
9,de 10.de 15.de 17.de lg.de 

en 23. s t e dl. zijner verzame
lingen van hém bezit, heeft 
hij zich doen kennen, door 
werken vol geleerde naspo-
ringen: 1.° Jlsatia illustra* 
ia , celtioa, romana ,/ran-
cisca, Colmar, 1751—62, 
2 dl.» in fol. Hoe geleerd 
de critiek des schrijvers ook 
wezen moge, heeft men echter 
gemeend dat hij.eenige daad
zaken , op eene al te be
slissende wijze verwerpt, ter
wijl hij' er eenige andere al 
te ligtzinniglijk aanneemt. 
Dit werk, hetwelk de JU 
gemeene geschiedenis van 
den Flms, van pater LA-
GDILLE scheen geheel te zul
len verdringen, heeft echter 
dit uitwerksel niet gehad» 
— 2.° Jlsatia diplomatica, 
Mdnheim, 1 dl. in fol. — 3.° 
Vindicice, iypographicce, 
Straatsburg, 1750, in 4.t» 
In dit geschrift, stelt hij alle 
pogingen in het werk, om 
de uitvinding der boekdruk
kunst aan de stad Slraats* 
burg, ie verzekeren (zie Goi-
XENBEUG). —. 4.° Verschei
den andere geleerde werfeen 
en Verhandelingen, ">i een 
dl. in 4.to vereenigd. "VING 
heeft zijn Leven in het La
tijn geleverd. 

http://13.de
http://10.de
http://15.de
http://17.de
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SCHÖLARIÜS(GEORGE), een 
der geleerdste Grieken der 
15.de eeuw, was algemeen 
regter der Grieken, secre
taris des keizers van Kon-
stanlinopel, en zijn gewone 
hof«kapellaan. Hij omhelsde 
vervolgens het kloosterleven, 
en nam den naam van GEN-
NADIUS aan. Toen hij nog 
slechts leek was, was hij bij 
de kerkvergadering van Flo
rence tegenwoordig, alwaar 
hij zich nadrukkelijk voor 
de vereeniging der Grieken 
met de Latijnen verklaarde; 
hij vervaardigde bij zijne te
rugkomst, een uitmuntend 
'Verdedigschrift der artikels 
in het' besluit der kerkver
gadering van Florence vervat. 
Hij schildert in hetzelve met 
de wegsleependste welspre
kendheid, den toestand, waar
in die ongelukkige stacl, van 
Konstantinopel zich bevond; 
maar. nadat MARCÜS van Efe-
ae, hem later van gevoelen 
had doen veranderen, werd 
hij een der grootste tegen
standers der vereeniging. Na 
de inneming van Konstan-
tinopel door de Turken, in 
1453, werd GEMADIUS lot 
patriarch dier stad verkozen. 
Sultan MAHOMED II gaf hem 
de beleening volgens het'ge
bruik der Grieksche keizers 
en stelde hem den herders-
s\af in handen, maar, daar 
"9. de onlusten zag vermeer-

E 

deren, zonder hoop , dezelve 
te kunnen bevredigen , legde 
die patriarch in 1458 zijne 
waardigheid neder, en begaf 
zich in Macedonië' in een 
klooster , waarin hij in 1480 
overleed. Zijne voornaamste 
werken (welke men vindt in 
de Concilïèn van pater LABBE 
en in de Bibliotheek der 
Kerkvaders) zijn: 1.° een 
Brief aan de Grieksche bis
schoppen gerigt, ,betrekke-
lijk de vereeniging; — 2.° 
drie Verhandelingen, in de 
kerkvergadering van Florence 
uitgesproken, over de mid
delen om den vrede te ver
schaffen ; — 3.° eene Ver
handeling over den uitgang 
van den H, Geest van Va
der en Zoon tegen MARCÜS 
van Efeae; — eene over 
de Voorbeschikking in het 
latijn vertaald met goede 
aanteekeningen, door KAKEII 
LÏBERTINTJS, Praag, 1673, 
in 8.vo; en verscheiden an
dere waarvan de abbé R E -
NAÜDOT ons de catalogus in 
de Créancê etc, (Geloofs« 
leer der Oosiersche kerk 
over de transsubstantiatie). 
Eenige critici hébben be
weerd dat SCHOLAMÜS , pa
triarch en ijverige schisma
tiek verschillend was van 
dengenen , die de vereeni
ging met de Roomsche Kerk 
zoo nadrukkelyk verdedigd 

I had. 
e 5 ' • •'.. 
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SCHOLASTICA (Heilige)', 
eene maagd, zuster van den 
H. BBNEDICTUS, te Nursi'è, 
eene stad van Italië, op het 
einde der 5.e eeuw geboren , 
volgde het ascetische leven, 
en stichtte eene gemeenschap 
van religieuzen.' Zij ging jaar
lijks haren broeder bezoeken, 
in hef laatste jaar , waarin 
zij zulks deed, voorzeide zij 
hem zijnen op handen zijnden 
„dood , die in het jaar 543 
plaats had. Niets is belang
rijker en treffend ongekun-
stelder dan hét verhaal van 
den H. GREGORIÜS , van eene 
dier bijeenkomsten , der hei
lige met haren broeder, waar
in BENEPICTÜS, ten gevolge 
tan eene, op de bede van 
ÖCBOI.ASTICA ontstane regen» 
vlaag, genoodzaakt was den 
nacht met haar in gesprek
ken door te brengen, die 
met al het vuur eener he-
melsche liefde bezield waren. 
Zij overleed drie dagen na 
haren broeder. 

SCHOU (HERMANÜS), — 
Zie HARTZHEIM (JOZEF), 

SCHOMBEJRG ( P E X R U S ) , t e 

Wuriahurg uit eene oude 
en adellijke familie geboren, 
was kanonik van Hamberg, 
later bisschop van Jugsburg 
en kardinaal in 1439. Paus 
EÜGENIÜS IV en keizer FRE-
DERIK III maakten veel ge-
bïuik van zgne kunde, m 

raadpleegden hem in gewig-
tige aangelegenheden. Hij 
werd met verscheidene on
derhandelingen belast, die dep 
vrede tusschen Mngelaydep. 
Frankrijk en de bevrediging 
der geschillen , tusschen de 
Duitsche vorsten ontstaan, 
ten doel hadden. Hij over
leed te Dillingen in 1467. 
— Men moet hem niet ver
warren met NJCOUAS SCHOM-
BERG, mede kardinaal, uit 
het oude huis van Schom* 
berg in Meissen gesproten. 
Na de regtsgeleerdheid te 
Pïsa te hebbeu beoefend, 
werd hij zoo zeer getroffen 
over eene redevoering van SA~ 
VONAROIA , dat hij zich onder 
zijne leiding stelde, en in 
1497 in de orde van den H. 
DoMiivicüs trad. Zijne ver-
dienste deed hem in 1520 
op den bissclioppelijken stoel 
van; Captict verheffen. Door 
CLEMENS VII, naar Frank
rijk gezonden, droeg hij veel 
bij tot het sluiten j a n ien 
vrede van JKamerijk, tus
schen KAREL V en FEANCISCUS 
I. PAUMIS III versierde hem 
in 1535 met het purper. Het 
scheelde weinig oi hij werd 
in de conclaven, waarin ADEI-
ANÜS VI en CiEMENS VU 
verkozen werden, tot Paus 
verheven, Men heeft van hem 
vijf Leerreden, welke hg 
in 1505 voor Juuus II uit
sprak , en eenige Brieven, 
in de verzameling van die der 



s e ÏÏ, 475 

vorsten. Hij overleed te Mo-
me den 9 September in den 
ouderdom van 65 jaren, 

SCHOMBERG (HENDRIK DE) , 
uit dezelfde familie, als 
de laatstgenoemde kardinaal, 
werd te Parijs in 1583 uit 
eenen tak geboren , die zich 
in Frankrijk gevestigd had, 
en diende in 1617 in Pié-
montf onder den maarschalk 
D'ESTRÉES, en in 1621 en 
1622, onder LODEWUKXHI 
tegen .de Hugenooten. Na 
zich bij verschillende gele
genheden te hebben onder
scheiden , werd hij in 1625 
met den maarschalksstaf van 
Frankrijk vereerd, Hij be
wees deze onderscheiding 
waardig te zijn, door het 
verslaan der Engelschen in 
J 627, in het gevecht van 
het eiland Hé, en door het 
hemagtigen van den bergpas 
van Susa, in Ï629. In dezen 
laatsten strijd, werd hij door 
een' musketkogel in de len» 
denen gekwetst; en zoodra 
hij genezen was, maakte hij 
zich meester Tan Pignerol 
in 1630, ea sprong Casal 
bij. Tegen de muitelingen 
naar tanguedoo gezonden, 
won hij in 1632, den slag 
van Casielnaudary, waarin 
de hertog van MONTMORENCY 
gekwetst en gevangen geno
men werd, Deze zegepraal 
verschafte aan den maarschalk '• 
ï>K SCHOMBERG hetlandvoog* 

dijschap van J^anguedoc, 
waarvan hij echter niet lang 
genot had,' daar hij reeds 
den 17 November deszelfden 
jaars, te Bordeaux aan eenen 
aanval van beroerte overleed» 
Er bestaat van hem Helation 
etc, {Verslag van den oorlog 
in Italië), aan welken vejd-
togt hij zulk een aanmerke* 
lijk deel heeft gehad. Dit 
werk werd in 1630 in 4.t° 
gedrukt, en in 1669 en 1682 
herdrukt, ->- Zijn zoon KA-
REL DE SCHOMBERG, was 
hertog van Halluin (en werd 
gewoonlijk onder dien naam 
aangeduid), door zijne vrouw 
ANNA , hertogin van Halluin» 
Hij werd in 1601, te Wan-
teuil geboren , was landvoogd 
van Languedoo f en ontving 
•in 1637 , na op de Span* 
jaards bij Leucate \n Rous-
sillon, eene overwinning te 
hebben • behaald , den maar
schalksstaf van Frankrijk, 
In den loop van dien oorlog 
behaalde hij verscheidene an
dere voordeelen op de Span* 
jaarden en nam in 1648 de 
stad Torfosa stormenderhand 
in. Hij overleed-te Parijs 
in 1656. De maarschalk DE 
SCHOMBERG, was de eerste 
beschermer van BossüET,en 
droeg veel bij, om hem aan 
het hof bekend temaken. 

SCHOMBERG (FREDERIK AR
MAND P E ) , maarschalk van 
Frankrijk, in 1610, uit 
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eene beroemde, doch van de 
voorgaande verschillende fa
milie geboren , droeg de wa
pens onder FREDERIK HEN
DRIK , prins van Oranje, en 
later onder diens zoon, 
prins WILLEM If. Zijn naam 
was in Frankrijk doorge
drongen ; hij ging over in 
dienst dier mogendheid, en 
verkreeg de landvoogdijschap-
pen van Gravelingen, P~eur-
ne en naburige landen. In 
1661, werd hij naar Por
tugal gezonden, en voerde 
er zoo gelukkiglijk het be
vel , dat Spanje genoodzaakt 
was, in 1668 den vrede te 
sluiten, en het huis van 
JBraganza, als wettigen erf. 
genaam van het koningrijk 
"Portugal te'erkennen. Na
dat SCHOMBERG in 1672 , met 
evenveel geluk in Katalonïè 
had gestreden , verkreeg hij, 
ofschoon protestant zijnde, 
in 1675 , den maarschalks-
slaf van Frankrijk, Hij be
gaf zich vervolgens naar de 
Nederlanden, alwaar hij de 
belegeringen van Maastricht 
en Charleroi deed opbreken. 
In 1685, het jaar der in
trekking van het edikt van 
JYantes, begaf hij zich naar 
Portugal, dat hij weldra 
Weder verliet om zich naar 
DuüschlandXe begeven /ver
volgens stak hij naar Enge
land over, met WILLEM I I I , 
prins van Oranje, die zich 
w i dat rijk ging meester 

maken. Deze prins zond hem 
in 1689 om het bevel te voe
ren in Ierland, en na zich 
in het volgende jaar derwaarts 
te hebben begeven, geraakte 
hij aldaar slaags met het leger 
van koning JACOBUS , aan 
gene zijde der rivier, de 
Boïne gecampeerd. SCHOM
BERG behaalde de overwin
ning, maar sneuvelde in den 
strijd. Zijne afstammelingen 
zijn in dienst van Engeland 
gebleven. De Beknopte Le
vensschets van SCHOMBERG, 
door LÜSANCT, is in 1690 
te Amsterdam > in 12.»° 
gedrukt. 

SCHOMBERG (JOANNA DE) , 
Hertogin van Liancourt, — 
Zie LIANCOURT, 

SCHÖMER (JüSTÜS CflRÏS-
TOFFEL), te Lubek, in 1648 
geboren, en in 1696 over
leden , was hoogleeraar der 
godgeleerdheid, te Bosiok, 
Hij gaf, in 1690, zijne The-
ologia moralis sibi constans, 
in het licht. De litel maakt 
eene zinspeling op de om
wentelingen , welke de zede
leer , zoowel als het dogma, 
bij de protestanten had on
dergaan, en welke de schrij
ver trachtte te beteugelen. 
De beste uitgave van dat 
werk is die van 1707. Nog 
heeft men van SCHOMER Com-
•mentariën op de Brieten van 
den H. PAÜLÜS, 3 dl.*, in 4. t0 
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SCHOffiEUS Of DE SCHOONE 
(CoiiNEims), een Latijnsch 
dichter, in 1541, te Gouda 
geboren, heeft Treurzangen, 
Puntdichten, enz. vervaar
digd. Maar. hetgene, waar
door hij zich vooral heeft 
bekend gemaakt, zijn zijne 
Gewijde Blijspelen, waarin 
hij den stijl van TERENTIÜS 
zeer is nabij gekomen ; welke 
stukken nog achtenswaardiger 
zijn door de bedoeling des 
schrijvers en de wijsheid zij
ner inzigten, dan door de 
sierlijkheid en zuiverheid des 
s tij Is. Degene die weten, wel
ke verwoestingen de oude en 
nieuwere tooneelkluchten in 
de zeden hebben aaugerigt, 
kunnen eenen arbeid niet dan 
op hoogen prijs stellen, welke 
aan den geest en het hart 
der jonge lieden , eene soort 
van afwisseling schenkt, die 
hen aan onschuldige voorwer-
werpen boeit, en die het 
najagen of betreuren van 
Vigtzinnige schouwtooneelen 
voorkomt. (Zie CÏGNE). De 
roem , welken hij verwierf, 
gevoegd bij de regelmatigheid 
van zijn gedrag, verschafte 
hem het rectoraat der La-
tijnsche school van Haarlem ; 
welken post hij met het beste 
gevolg, gedurende 25 jaren 
bekleedde. Hij overleed aldaar 
Jen 23 November 16 t l . Hij 
«ad altijd eene onschend? 
Jare verkleefdheid aan de 
Godsdienst zijner vaderen be

houden, in eenen tijd , waarin 
de nieuwe kelterijen alle hoof
den opwonden. SCHON^DS is 
door de beste schrijvers van 
zijnen tijd geprezen. Men 
heeft een aantal uitgaven, 
zijner Gewijde Blijspelen, 
onder den titel van Teren* 
tius christianus, in het licht 
gegeven. De meeste gezochte 
zijn die van Amsterdam, 
1629; Keulen, 1652, en 
Frankfort, 1712, 2 dl.1» 
in 8.vo 

SCHONER (JOA'NNES) , een 
wiskunstenaar, te JECarlstadt, 
in Frankenland, in 1477 
geboren , overleden in 1547 , 
bekleedde eenen leerstoel voor 
de wiskunde te Neurenberg, 
Zijne Sterrekundige tafelen 
{JVittenberg, 1588, in 4.t°), 
welke hij na die van REGIO-
MONTANÜS in het licht gaf, 
werden, uithoofde van der-
zelver duidelijkheid, Reso~ 
lutas genaamd, en verwier
ven hem eenen beroemden 
naam. ' Nog heeft nien van 
hém de verzameling zijner 
Wiskundige werken, ifew-
renberg, 155,1, in fol. 

ScHONtEBEtf (JoAtWES to« 
DEWIJK) , te Zaybach, in 
Krain , geboren, beoefende 
met het beste gevolg de ge
schiedenis, en verdiende tot 
hoogleeraar derzelve benoemd 
te worden in zijne geboor
teplaats, Zijne souvereinen 
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die hem vereerden, werden 
op hunne beurt door hem 
vereerd. Hij schreef eene 
geleerde geschiedenis van hun 
huis, getiteld: Dissertatio 
de prima origine domus 
ffapsburgo-Justriaoce > in 
fol. Na deze letterkundige 
hulde aan zijne meesters te, 
hebben bewezen, bewees hij 
eene dergelijke aan zijn land : 
hij schreef de geschiedenis 
deszelven onder dezen titel: 
Carniola antiqua etnova^ 
tot het jaar 1000, 3 dl.n • 
in Jol, Deze schrijver over
leed in het begin der 18*de 

eeuw. ',' . • ' - ' ' • : 

SCHOOCKIÜS (MAKTINÜS) , 
te Utrecht, in 1614 gebo
ren, was achtereenvolgend 

>° hoógleeraar in de talen, de 
welsprekendheid, de geschie
denis , de natuurkunde en de 
logica , te Utrecht f Beven* 
ter , Groningen » en einder' 
lijk te Frankfort aan de 
Oder, alwaar hij in 1669 over
leed. Men heeft van hem een 
aantal wérken over de cri-
tiek* de wijsbegeerte, de 

; godgeleerdheid, de letterkun
de, de geschiedenis enz. in 

V 12.KH>. en in $,vo y j n welke 
hij slechts heeft gecompileerd* 
De voornaamste zijn: I.° 
fixercit0tionesvarice,XG,Q&) 

in .4.toj walk op nieuw in 
«et licht »ijn verschenen 
onder dezen titel- Martini 
•tkemidis exerHtationes , 

1688, in 4.*>; — 2.° Ver
handelingen over de boter; 
<-- 3.0 Over den afkeer van 
den kaas ; «<•- 4.° Over het ei 
en het kuiken;—> 5,0 Over de 
overstroomingen; —~ 6.o De 
har eng s t seu halecibüs; ~~ 
7.9 De signaturis fcetus; 
<— 8.° De ciconiis;•''.•—: 9.° 
De sceptieismo ; *•— 10.° De 
sternutatione; -*- 11>° De 

• cerevisia ; "-"•*• 12.° ïracta-
tus de truffis) ~ - 13.° De 
statu reipublicce foederati 
Delgii;' —-. 14.° De imperio 
maritimo •; — 1 5.° De na-
turisoni; — \§.<>Denihüo ; 
— .17.0 De lingua hellenis' 
tica; .—< 18.° Jdrniranda 
melhodus novos phüosophm, 
tegen DE&CARTES ; — 19.° 
Twistschriftent die bewij
zen dat hij de onderwerpen 
Tan boter en kaas beter wist 
té behandelen dan die der 
godsdienst, tossiüs, door 
zijne hekelzuohtige inborst 
beleedigd, noemde hem «V»* 
padentissima bestia. 

SCHOONtfÖYIÜS óf SCHOOJT* 
HOVEtf (FtORIs) , in 1594 , 
te Gouda geboren, legde 
zich op de dichtkunde toe. 
Hadat de geschillen der ver* 
schillende sekten- van zijn 
vaderland hem de noodzake» 
lijkheid van eenen zigtbaren 
reglerf hadden doen inzien , 
werd hij Catholijk, én over
leed -in 1648, na in het 
Ifcht te hebben gegeven: 



S C ff. 479 

l.ö Poemata, Zeyden, 1613 , 
bestaande uit herderszan
gen én Lierdichten, •^ 2.° 
MmUemata , Amsterdam , 
16181 in 4.*° JDeze wer
ken hebben hem eenen rang 
verzekerd onder de dichters 
der middelbare klasse, 

SCBTOPP, — Zie SCIOPPIÜS. 

SCHOBEE of ScflOORI. (Jo-
ANïTES VAN) , een schilder, in 
het dorp Sehoorl, in Moord* 
Bolland, geboren, studeerde 
eenigen tijd, onder AIBERT 
DÜRER, Een religieus, die 
zich naar Jermalem begaf, 
spoorde SCHOREL aan , hem 
te volgen. Deze reis ver* 
schafte hem de gelegenheid, 
om de plaatsen afteteekenen , 
door de tegenwoordigheid 
van J . O, geheiligd, én an
dere voorwerpen, die de 
belangstelling of godsvrucht 
kunnen opwekken. Hij door
kruiste vervolgens Europa* 
Na aich eenigen tijd in Ita~ 
Ü'è te hebben opgehouden, 
gaf Paus ADRIANÜS VI hem 
het opzigt over de werken 
Van het gebouw het fielve* 
^ere/maar de dood van dien 
opperpriester, die -een jaar 
later plaats had, spoorde 
SCHOEEI, aan , om naar zijn 
vaderland terug te keeren ; 
e» op zijnen weg, trok hij 
door Frankrijk , alwaar 
«RASCISCÜS I , vruchteloos 
"achtte hem terug te hou. 

den, . Deze schilder, die zich 
evenzeer aanbeval door zijne 
ervarenheid , in dë dicht- en 
toonkunst en in de talen, 
als door de zuiverheid zijner 
zeden, overleed in 1572 , 
in den ouderdom van 76ja
ren. De koning van Zwe*-
den, voor wien hij eene 
schilderij van de 27. Maagd 

, h'ad vervaardigd, had hem 
eeüen gouden ring van groote 
waarde, ten geschenke ge
geven, f 

SCHORÜS (ANTONIUS), een 
taalkundige, Xe Hoogstraten, 
in de Belgische provincie 
Antwerpen geboren, ging 
tot de .protestantsche sekte 
over, en overleed te Lau* 
sanne, in 1552. Men heeft 
van hem Verscheiden taal* 
kundige werken, waarvan" 
de latere schrijvers over die 
wétenschap dikwerf gebruik 
hebben gemaakt, zonder de
zelve aan te halen. De voor
naamste zijn ; l.o Thesaurus 
oiceronianus, Straatsburg, 
1570, i n 4 > ; — 2 . o ? ^ « . 
ses linguce latince e Cice--
rone colhcice,'m 8.™; Ba* 
nel, 1550, en Tubingen, 
1728; — 3.° Ratio discen* 
des, docendce que lingute 
latince ac grmcee, in 8.vo; 
— 4.° een Latijnsch blij* 
spel .f getiteld;: JEusebiu, 
tive Heligio, hetwelk hij 
in 1550, te Heidelberg, 
flltfaar^ h{} onderwijzer der 
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schoone letteren was deed 
uitvoeren; en wijl hij door 
dit hefrelachtige stuk wilde 
bewijzen, dat de grooten de 
godsdienst miskenden., en dat 
zij slechts bij het volk in
gang vond, zoo deed de kei
zer hem uit de stad verdrij
ven; —' Men is van gevoe
len dat HENDRIK SCHORÜS, 
in 1590 overleden , mede 
door verscheiden taalkundige 
werken bekend , die te 
Straatsburg gedrukt zijn, 
de zoon van ANTONIÜS was. 

SCHOT ofSCOT (REGINALD), 
een Engelsch edelman, is 
de schrijver van een Latijrisch 
\yerk,. waarin hij tracht te 
bewijzen , dat alles wat men 
Van de toovenaars en duivel
bezweerders zegt, fabelach
tig is, of door natuurlijke 
redenen kan verklaard wor
den , hetzelve kwam in 1584, 
in 4 . t o , in het licht, en 
werd in Engeland ten vtire 
gedoemd. — Zie DELRIO, 

- : ' HAAN, MEAD. 

SCHOTANUS (CHRISTIAAN) , 
een protestantsch predikant. 
in 1603, in een Yriesch 
dorp geboren, was hoog-

J leeraar in de Grieksche taal 
en de kerkelijke geschiede
nis | en predikant te Fra
neker, Hij overleed aldaar 

i^iA671'* n a i n h e t ''cht te 
hebben gegeven: l.o Be
schrijving van Friesland, 

met platen , 1656, in4.to; 
— 2.° Geschiedenis van 
Friesland tot in 1558, in 
fol. Hij spreekt in deze beide 
werken over. de Catholijken 
met de aan de protestanten 
2oogeworie partijdigheid;—-
3.° Continuatio histories sa-
cree SDLPITII SsrERi, 
Franeker, 1658, in 12.»»°; 
—' 4.° Bibliotheca historice 
sacrm veteris Testamenti, 
sive exercitationes sacree in 
hisloriam sacrarn SUIPJTII 
SJEFMRII et JOSEPHI ,1664, 
2 dl.a, in fol. Bij het zien 
van den titel zou men ver
moeden , dat dit werk een 
commentarium was, ter op
heldering dier geschiedschrij
vers volgens de regels der 
critiek , en in de daad is zulks 
slechts het wanstaltige resul
taat der lessen des schrijvers 
—• SCHOTANUS had een zoon, 
JOANNES genaamd , die hoog
leeraar der wijsbegeerte te 
Franeker was, en die in 
1699 overleed. Hij heeft be
rijmde Omschrijvingen op 
de Overwegingen van DES-
CARTES vervaardigd, waarin 
hij in het strijdperk treedt 
met den geleerden HÜET , en 
het werk van dien prelaat, 
over de cartesiaansche wijs
begeerte , hoewel zeer zwak-
kelijk aanrandt. 

f SCHOTEL (JOANNES CHRIS-
TIANIDS) , den 11 November 
1787, te Dordrecht gebo-

file:///yerk
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ren , een der beroemdste Ne-
derlandsche schilders van het 
begin der 19.e eeuw, be
reikte den hoogsten graad 
van kunstbekwaamheid , in 
bet schilderen van woelende 
watergezigten en onstuimige 
zeeën. Na TAN DE TELDE 
en BAKHUTZEN (zie beide ar
tikels) , had geen Hollandsch 
meester in dit vak zijne hoogte 
hereikt. Bij zijne schilder-
gave bezat hij ook het ta
lent van teekenen. Zijn werk 
werd niet alleen hoog ger 
waardeerd en verzameld door 
zijne kunstiievende landge-
nooten; maar ook door vreem
delingen , die als wedijver
den om hunne kabinettenen 
portefeuilles met zijne kunst- I 
voortbrengselen te verrijken, 
Be koning der Nederlanden 
erkende zijne verdiensten, 
door hem tot ridder vanden 
Nederlandschen leeuw , —> en 
het koninklijk Neder!,» Insti
tuut door hem tot lid harer 
vierde klasse te benoemen. 
Voorts was hij lid van de 
akademiën van beeldende kun
sten te Amsterdam, te Ber~ 
lijn, te Brussel, te Ani* 
werpen an te Gend. Den 
28"JuDij 1806, was SCHOTEL 
in den echt getreden met 
mejufvrouw PETRONELLA ELI-

, ZABETH VAN STEENBERGEN , 
die hij bij zijn overlijden, 
den 21 December 1838 voor
gevallen , als weduwe met zes 

XXII. DEEL, 

kinderen naliet. Bij zijne 
begraving , werden door den 
dichter JAN SCHOUTEN , op 
zijn graf de volgende dicht
regels uitgesproken ; 

Zoo legdon we aan een' Vriend donlaat-
. (sten'lijkpligt af! 

Zoo hebben wij veör cijns gebragt aaa 
C't vrulig graf', — 

Een cijtts van hooge v/aardo, aan Gado ont
makt en loioii , — 

Do bldem, het kroon-sieraad van onze 
(Stadgenooten l 

Wat zeg i k ? Meert! — ' t sieraad Y,an't 
, (Vaderland , dat'hem 

> Don Uoogen eerrang schonk, met alge— 
(mcene slem, 

Dien *,t..jYj:ocger"toflWec3 aan de kunst van 
, . • • (VAN DE V B £ D E . 

Wel wigtig viel zijn lijk onze armen op 
. (de baar: 

Wij tildon ook con; hoofd, van kroon on 
(lauwren zwaar , 

Hem toegereikt van Senne en jlmstel, Spree 
(en Schelde / 

Als Gade en Vader, Vriend on Broeder , 
(gned.èn t rouw, 

Stort zijn to vroeg verlies, ons aller hart 
(in rouw; 

Maar hooft zijn zigtb'revorm ons stoflijk oog 
:._ .-'. - . . - - . - ; (bogevcu, 

Zijnnnam blijft iu óns hart ge'schroyeu , 
Ett zijrio .onschat'bre Kunst toeft een on

sterflijk leven! 

SCHOTT (ANDREAS) , te 
Antwerpen, in 1552 gebo
ren , volbragt zijne studiën 
te Leuven, en later te Pa
rijs , alwaar hij iii vriend
schapsbetrekking kwam met 
BÜSBEGQ , en verscheiden ge
leerden. Hij begaf zich naar 
Spanje, en verkreeg, bij een 
vergelijkend examen , eenen 

I
leerstoel voor de Grieksche 
taal te Sqlamankct. ANTONIÜS 
ADGÜSTINCS , aartsbisschop 
van Tarragona, wilde hem 
bij zich hebben: hij leefde 
eenigen tijd met dien p re 
laat, werd in 1586 Jesuit, 
en te Rome lot hoogleqraap 

F f.-' . . 
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in da welsprekendheid be
noemd. Dij keerde naar Ant-
iverpen terug, alwaar hi) 
tot aan zijnen dood , in 1629 
voorgevallen, mei roem het 
Grieksch onderwees. Hij was 
een werkzaam .openhart ig, 
edelmoedig j beschaafd, ge
dienstig man. De onregtzirt* 
nigen hebben hem evenzeer 
geprezen "als de Catholijken. 
Men heeft van hem: l.o her
taling van PHOTIÜS, Parijs > 
1606, in fol. j dezelve schiet 
jn 'naauwkeurigheid én juist
heid te kort. -—•, 3.°. De eer
ste Uitgave der Historie 
Augusta, van SEXIÜS Ar> 
JREUUS , 1 5 7 9 ; — 3.o 'Vit' 
[gaten van CORNÈMTJS NE-
pos , Frankfort, 1600,- in 
fol.; van PosiPONirjs MEIA , 
Antwerpen, 1582, i n 4 . t o ; 
van SENECI , den redenaar,' 
mei bijvoegsels> waar er ga
pingen bestonden, Parijs, 
1606, in fol.; van den hei
ligen BASIIIÜS den Groote, 
met aanteekeningen, 1616, 
in fol,; van Comnièkfariën 
op de boeken van- MOZES , 

'van 'den heiligen CÏRIILÜS, 
Grieksch en Latijn ; van de 
.Brieven van den H. ISIDORÏJS 
van petusium , Grieksch en 
Latijn•', Home, 1629 ; van de 
Jtonieinsc/ie oudheden, van 
-&0MN , met bijvoegsels, Itèu-
len\ 1Ö45, in 4.t°; van de 
Brieven vah PAÜIÜS MANU-
ï ios , Keuten, 1624; van 
de Werken van LODEWIJK 

VAN GRENADA, 1628; van 
het Sicilia, Magna Grce-
cia , enz.; van, HDBERTDS 
GOI-XZIOS > met aanteekenin* 
gen, 1617, in fol.; van de 
Fasti Rümani, deszelfden 
schrijvers, 1618,. in fol.» 
van de Werken van ENNO-
DIOS , van CLAUDIANÜS MA-
JUERÏIÜS enz. —- 4.° Fitce 
comparalee ARISTOTEZIS et 
DEMOSTBSms, Augsburg, 
1603, in 4.t<>; —5.° Lijk' 
rede van ANTONIVS AU» 
G&STjifüS, Aartsbisschop 
van Tarragona, 1586, met 
de Samenspraken van dien 
prelaat, met aanteekëhingen 
door SlEPHANüs BAÜDZE in 
het licht gegeven. — 6.° 
De bonó silentii religioso-
rum et scecularium; — 7.° 
De sacris et catholiois sanc' 
ta? scriplurce interpretibus, 
Keulen, 1618, in 4 > ; ~ 
8.° Adagialia sacra novi 
Testamenti Giraice et Zaline, 
Antwerpen, 1629, in4,to« 
«— 9.o Litteras japonicw; 
—• 10.° Tabulas rei nuni" 
-Marton, 1615, in 8.v° Dit 
werk is ontleend uit BVDÉ, 
AGRICÖÏ/A en CucoNios. —* 
11,° Hispania illustrata, 
seu rerum urbiwmque Hts» 
pdniai, Lusitanias scripto» 
re's ,-• •Frankfort, 1606— 
•lJ508»:4dlè*lnftl.; —12.0 
De prisca religione ac diis 
gentium; enz, Al deze ge-
Schriften verraden eene diepe 
kunde en geleerdheid, — 
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FRAticiscüsSCHOTTjZijübroe- [ 
der, Jid der regering van 
Aniwerpm, in 1622 over
leden,, is beleend door zijn' 
Ilinerarium Italiw, Germa* 
nim t Gdlïice , Hispanice > 
Weenen, 1601 , in 8,Y° 

SCHOTT (GASPARIJS) , een 
natuurkundige en Jesüit, in 
1608 , te Èönigshofeh , in 
het/diocees van fVurzburg, 
geboren , begaf zich in 1627 
onder de Jesuiten, en werd 
naar Pctlerttio , in Sicilië, 
gezonden , om aldaar de na
tuur- en wiskunde te onder
wijzen, hetwelk hij gedu
rende verscheiden jaren met 
eenen schitterenden roem 
deed. Hij begaf zich vervol
gens naar Home, en kwam 
aldaar met den beroemden 
pater KJRCHER, in vriend* 
schapsbetrekkingen , die de 
gelijkvormigheid van smaak 
vertrouwelijk maakte. Hij 
keerde naar zijn vaderland 
terug, alwaar hij_* na de -•wis
kunde te hebben onderwe
zen, den 20 Mei 1666 over
leed, Er bestaan van hem 
verscheiden werken , die den 
stempel eener diep? geleerd
heid dragen. De meest be
kende zijn j 1,0 Pkysicdcif 
riosa, sive Mirabilia na* 
turtö et artis. Dit vreemd
soortige werk, bestaat uit 
2 dl.i» in 4,to De schrijver 
deelt in hetzelve verscheiden 

•: . ••• F 

zonderlingheden thede, ber 
trekkelijk de menschen ,die» 
ren en tochtverschijnselen» 
Men vindt in hetzelve na* 
sporingen over de gedrógteö 
en. over de verschillende ver
schijnselen , waarin de na* 
tuur van hare wetten schijnt 
af te wijken. De schrijver 
openbaart op sommige plaat» 
sen even zoo vele ligtgeloo-
vigheid dis kunde; hij zegt 
dat de dieren, die Ame
rika hebben bevolkt, er 
waarschijnlijk door: de enge
len gebragt zijn. Het gedeel
te wat; de mirabila artié 
bevat, wórdt hei meeste op 
prijs gesteld. **-> 2." Magia 
naluralÏÉ et 'xtrtificialis, 
1677, 7 dl.n, in 4.1°, vol 
geleerde, natuur* en zwaar-
tekundige naspöringen. —»8,o 
Tebhnica curiosa, Neuren* 
berg , 1664 , in 4.*°; —. 4.o 
Machina AydraulisO'pneu-
tnattoa , 1657 , in 4»*? ; ™ 
5.° Pantvfflèfo'um^MrcMria* 
nurri, èive instrumehtum ge-
ometricum novum, 1660, >—*. 
6.° Ilinerarium statiaum 
kiroherianum, 1660. —-7.° 
Mticyclopediu , 1661, Dit is 
eene wiskuristige verhande
ling* *—• 8.° Mathesis Ctesa* 
reu, 1662, 2 dl.» in 4.*°; — 
9.° Anatomie physico-Ay* 
drostaticafontium "et JiumU 
num, 1663, in 8.vo- U. jo.o 
Arithnièticapraplicugenera* 
lis et speculativa, 1663 in 

f 2 ; 
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8.vo;, — l l .o Schola stega-
nographica, 1664, in4 . t 0 ; 
— ',, 12.° Organum mathema-
ticum, 1668, in 4. to De ge
bruikelijke en proefondervin
delijke natuurkunde was het 
voornaamste voorwerp zijner 
nasporingen en werkzaamhe
den. Men maait tegenwoor
dig weinig proefnemingen, 
waarvan men het beloop , de 
uitkomst en de toepassing 
niet vindt in de geschriften 
Tan pater SCHOTI ; en ech
ter wordt bij bijna nergens 
aangehaald; men gevoelt er 
Jigtelijk de reden van, MER-
CIER , abbé vaö Saint-LÉ' 
GER , te Soissoiïs heeft een 
Beredeneerd verslag der 
werken van pater SCHOTX 
geleverd, Parijp, 1785, in 
8.vo Hij toont er in aan dat 

. deze geleerde zich heeft be
zig gehouden of üevef ver
maakt met die ontdekkingen, 
welke tegenwoordig zoo veel 
gerucht maken: "Zoo als de 
sprekende hoofden, hel on
derwijs der doofstommen , 
de herleving der planten, het 
wandelen op het water, het 
verborgen schrift, (enz* De 
onkunde, waarin men alge
meen verkeert, betrekkelijk 
die geheimen i in eene eeuw, 
•waarin men slechts brochu
res van den dag leest, heeft 
laatdunkende schrijvers ver
metel genoeg gemaakt, zich 
dezelve toe te eigenen. Door 
deze diefstallen aan den waren II 

eigenaar terug te geven, heeft 
de abbé MEKCIEB, ofschoon 
de klaagtoonen der heden-
daagsche kwakzalvers doende 
aanstemmen, de goedkeuring 
van een reglvaiirdig en on
partijdig publiek weggedra
gen. De beruchte BAÏXE , 
eerlijker en meer waarheid-
lievend, dan die • letterdie-
ven , bekent dat pater SCHOTT, 
hem de eerste denkbeelden 
van zijn luchtkundig werk
tuig heeft gegeven. — Zie 
KlRCHER (AïHANASlUS). 

SCHOUTEN (CORNELIS)—Zie 

LEMAIRE. 

* SCHOÜWALOFF. — Z i e 
SCHUWALOW. 

ScHRiEDER Of SKTTTE (JO-
ANNES), minister van Zwe* 
den, van geringe ouders, 
te Nicoping geboren, en te 
Stokholm, in 1645 overle
den , was de leermeester ge-
weesfTan GJJSIAAIL ADOLF , 
die hem tot vrijheer verhief, 
en in verschillende gezant
schappen gebruikte. Men 
heeft van hem Redevoering 
gen en andere werken, 

* ScHREBER (JOANNES C/HBJS-
TIAAN DANiët TON), een Duit» 
sche arts en natuurkundige, 
in 1739 , te PFeissensee, 
in Thuringen geboren, was 
een der beroemdste, leerlin
gen Tan LINNJEÜS, en droeg 
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veel bij, om de leeringen 
2ijns meesters te bekrachti
gen, en voornamelijk het 
gebruik van het geslacht-
stelsel. Hij hield eerst ge
neeskundige leergangen aan 
de school van Bützow, welke 
hij in 1764 verliet, om 
leipzig ie gaan bewonen, 
alwaar hij tot lid was be
noemd van de huishoudelij
ke maatschappij , van welke 
hij weldra secretaris werd. 
In 1769, werd hij tot de 
universiteit van Erlangen 
beroepen , als gewoon hoog-
leeraar der geneeskunde, na
tuurlijke historie, kruidkunde, 
terwijl hij tevens, met den 
titel van hofraad , met het 
geldelijk beheer werd belast; 
eindelijk werd hij tot presi
dent der keizerlijke akademie 
van natuurkundigen, en kei
zerlijken raad benoemd , en 
door den keizer tot den adel
stand verheven. Hij over
leed den 10'December 1810. 
Aan weinige geleerden is in 
Duitschland zulk een groote 
'oem ten deel gevallen. Hij 
was lid van 40 geleerde ge
nootschappen , zoo van zijn 
vaderland als van . vreemde 
landen. Men heeft van hem : 
i. Icones plantarum minus 
oognitarum decas, in fol.; 
•Balie, 1766; , _ 2.o Be-
whreibung der Graser, 
f«lffg> 1769 -74 , 2 dl.n 
1 0 ' ° M met 54platen, deaf-

F f 

beeldingen van 70 gekleurde 
grasplanlen voorstellende. — 
3.° Dephaseo observation.es, 
in 4.*°; leipzig, 1770.— 
4.° Spiciligium Florce Lip-
sicce, Leipzig , 1771 » in 
8.vo; een niet zeer gezocht 
werk. ~ 5.° 'Plantarum 
verticillatarum unilabiata-
rumgenera et species, 1774, 
in 4 > ; — 6.° (Jeber die 
Saugihiere, Erlangen, 1775 
— 9 2 , 15 afleveringen in 
4.t°; een werk met teeke-
ningen , meestal aan andere 
schrijvers ontleend. Het wordt 
gezocht, ofschoon het zon
der eenige systematische orde 
is zqmengesteld. — 7.° Man-
Hssa editiones 4 materice 
medicce LINNJEI , 1782, in 
8.vo; — 8.° De persosa 
JEgyptiorum, 1787, in fol.; 
—• 9,° eene 8.ste uitgave van 
het Genera plantarum van 
LINNIEOS, Frankfort, 1789 , 
in 8j°, die gpoote veran
deringen heeft ondergaan , 
en in Duitsehland zeer ge
zocht wordt. enz. 

* SCHREIEER (JOANNES Go-
DEFRlDüs), den 5 Augustus, 
1746, te Moberschau, bij 
Mariënberg, in Saksen, ge
boren ;, was de zoon vaneenen 
eenvoudigen mijnwerker, va
der van een talrijk gezin, 
doch die ondanks zijne ar
moede, zijne kinderen zeer 
wel opvoedde. JOANNESGO-
3 
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DEFRIDÜS,'die het negende 
kind was, na de eerste ja
ren t zijner jeugd, met den 
hand-arbeid der «itdehingen 
te hebben doorgebragt, werd 
in den ouderdom van 24 jaren 
waardig gekeurd , om naai
de akadernie van mijnwerken 
van Freyberg te worden ge* 
zorgden, teneinde er de the
oretische kundigheden op te 
doen, die in eenen officier 
der mijnen gevorderd wor
den, Hij studeerde ti$n jaren 
in dat gesticht, en verwierf 
de achting en vriendschap 
zijner meesters en der leden 
van administratie, Hij werd 
eerst belast met het opzigt 
over de werkzaamheden , van 
verscheiden uitdelvingen in 
zijn vaderland t vervolgens 
werd hij, op verzoek van MON
SIEUR , graaf van Provence, 
die den Franschen gezant aan 
het hof van Saksen gelast 
had, eenen zeer kundige!) 
officier der mijnen te vragen, 
ten einde de goud- en zil-
ver-mijnen van Dauphinè, 
welke aan hem waren afge
staan , te exploiteren, naar 
Frankrijk gezonden. Hij 
kwam aldaar met een' meester 
mijnwerker in September 
1771, aan, en sedert dien 
tijd is hij onafgebroken in ; 
dienst geweest, hetzij van 
MossiBtR, hetzij van de 
hoofden der verschillende be
sturen , welke elkander ge
durende de omwenteling zijrj 

opgevolgd. Sedert 1813 had 
hij den rang van divisjon-
nair-inspecteu'r, en men be
lastte hem , volgens zijn ver
langen, met het opzigt over 
de 4.e delfstoffelij fce afdeeling, 
waarvan de hoofdplaats te 
Grenoble was. De koning 
benoemde,hem in 1820 tot 
ridder van het legioen van 
eer, en schonk hem natura
lisatie-brieven. Kort daarna 
werd hij naar het dep.* der 
Loire gezonden , om aan de 
ontwikkeling der nieuwe delf-
stoffelijke industrie, door den 
heer GALLOIS ontworpen, 
medelewerken. Hij deed nog 
verscheiden reizen naau Sa>-
vooije; [eindelijk door den 
ouderdom verzwakt, vraagde 
hij zijn ontslag, dat hem ver
leend werd , niet het brevet 
vanhonorair algemeen-inspec
teur en het behoud van be
raadslagende stem, in den 
algemeenen raad der mijn-
werken. Hij is te Grenoble 
den 10 Mei 1827 overleden. 
Hij was corresponderend lid 
van het Instituut; eninl815 
werd hij behouden als cor
respondent der koninklijke 
akadernie van wetenschappen; 
hij was ook bij verscheiden 
geleerde genootschappen van 
verschillende landen inge
schreven. Men heeft van hem: 
Verhandeling over de we-
tenschap van de uildelving 
der mijnen, zoo theoretisch 
als praktisch, in het Hoog-



S C 

duitsch, mede in het Fransch 
vertaald, en verscheiden ver
handelingen voorkomende in 
het Journal de physique, 
en in het Journal des mines. 

SCHREVEMÜS (CoRNEUUS) , 
een letterkundige, te Haar
lem , in 1615 geboren , werd 
rector der Lattjnsche school 
te Leyden, in 1642, en 
bekleedde dien post tot aan 
zijnen dood, den 11 Sep-
temb'er 1664 voorgevallen. 
SCHREVELIUS heeft meer dan 
eenig ander, medegewerkt, 
aan de uitgaven van klassieke 
schrijvers, in Bolland on
dernomen , en onder den 
naam van Fariorum bekend, 
die zeer schoon" en naauw-
keurig zijn, maar dikwerf 
met aanleekeningen overla
den , die in smaak en oor
deel te kort schieten. Men 
heeft van hem een Lexicon 
manuale Grceco » Latinum , 
Leyden, 1645,- in 8."v% 
vermeerderd door JOZEF HILL, 
1676 , in 4,to De beste uit
gaven zijn die van Amster
dam y 1710, Parijs, 1752, 
en Dresden , 1762: [de laat
ste is geleverd te Parijs, 
in 1820 , door FLEÜRY-LE-
CLOSE, in 8.vo] Dit is het 
beste werk van SCHREVELIUS J 
men bediende zich van het
zelve in verscheiden colle
g e . Men zou wel hebben 
gedaan er eene laffe scherts 
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betrekkelijk het vagevuur 
uit wegtelaten: maar zoo« 
danig is de secte-geest, hij 
besmet alles wat hij aanraakt • 
hij moet dogmatiseren, zelfs 
in taalkundige werken. —> 
Zijn vader THEODQRÜS SCHRE-
TELIOS , onderscheidde zich 
ook in de schoone letteren, 
was rector der Latijnsche 
scholen van ffaarlem en Ley
den , en gaf in het Latijn 
eene Geschiedenis der stad 
ffaarlem in het licht, Ley
den , 1647, in 4.*° 

SCHRIJVER, — Zie GRA
PHEUS. " . • 

* SCHROECK (JOHAHN MA«. 
XHIAS) , een Duitsche ge« 
schiedschrijver , te fVeenen , 
in 1733 geboren, was de 
kleinzoon van MAXHUS BEL , 
schrijver van het Jparalus 
ad historiam Hungarim, 
en even als deze, wijdde hij 
zich uitsluitend aan de be
oefening der geschiedenis toe. 
Na zijne studiën te Leipzig 
volbragt té hebben ? werd 
hij surnumerair hoogleer
aar der -wijsbegeerte in de
zelfde stad : in 1775 , ver
kreeg hij te PFiltenberg, 
den geschiedkundigen leer
stoel , welken hij gedurende 
verscheiden jaren met roem 
bekleedde. Hij overleed in 
die stad, den 1 Augustus 
1808. Men heeft van hem 

f 4 
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een aanlal werken , waarvan 
de voornaamste zijn : 1.° Al~ 
gemeine Biographie, 1767 
— 1792, 8 dl.n i„ g.vo; _ 
2.° ffeltgeschichtefür Kin
der , 4 dl.n ia 6 gesplitst, 
1779 — 1 8 0 4 ; het is de
ze Algemeene geschiedenis, 
'door de maatschappij tot nut 
van 't algemeen in het Ne-
derduitsch in het licht ge
geven , welke wegens hare 
partijdige en de Catholij-
len grievende voorstelling van 
daadzakeri , bij het onderwijs 
volstrekt niet als handleiding 
kan gevolgd worden; er be
staat ook eene Fransche ver-
talingderzelve. — 3.° Christ» 
liche Kirchengeschichte, ein
digende met de hervorming, 
Zeipzig, 1768 r - 1 8 0 3 , 3& 
dl.» in 8.To; — 4.° Kir
chengeschichte seit der Re-
formaiion, Zeip%ig, 1804 
— 1819, 10 dl.n, waarvan 
de beide laatste door TZSCHIR-
MER zijn bezorgd. De stijl 
van dezen schrijver is edel, 
eenvoudig, zonder schoolge-
leerdheid of gemaaktheid. 

ScHROEDER ( J O A N N E S ) , in 
1600, in Westfalen geboren, 
legde zich op de geneeskun
de toe., oefende zijn beroep 
«it in het Zweedsche leger, 
en werd tot natuurkundige 
der stad Frankfort benoemd, 
alwaar hij den 30 Januarij 
1684 overleed. Men heeft 
van hem % Pharmacopcea 

medico-chymicct, Frank
fort, 1677, in 4.to; en in 
het Hoogduitsch, Neuren
berg, 1685, in 4. t0

 BOER-
HAVE spreekt met lof over 
dit werk, in zijne Metho-
dus sludii medici, maar 
HALLER in zijne aanteekenin-
gen op het Methodus, spreekt 
er minder gunstig, o?er. 

* SCHROETER (JoANNES S A -
MUEii), een protestantsch pre* 
dikant, den 25 Februarij -
1735, te Rastenburg '\nThu-
ringen, geboren, legde zich 
op de beoefening der natuur
lijke historie toe, en ver
wierf qenen grooten roem van 
bekwaamheid in de delfstof-
en in de schelpkunde. Men 
heeft hem verscheiden in het 
Hoogduitsch geschrevene wer
ken over—de verschillende 
takken der natuurlijke histo
rie te danken, zoo als: 1.° 
Steenkundig Woordenboek, 
Berlijn, Ï772—88, 8 dl.» 
in8.vo; — 2.° Bagboeh voor 
de liefhebbers van het mi
neraal-rijk en de schelp-
kunde , fFeimar, 1773 — 
80 , 6 dl.n i„ 8.vo; — 3.° 
Volledige inleiding tot de 
kennis en de geschiedenis 
der steenen en der verstee
ningen , Jllenberg, 1774 — 
84 , 4 dl.n in 8.vo; — 4.° 
Terhandelingen over ver
schillende voorwerpen der 
natuurlijke historie, Balie, 
1776, 2 dl.» in8.v°; — ö.° 
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Inleiding tot de schelpkun-
de , volgens LINÏUEÜS tMalle, 
1783 — 8 6 , 3 dl.» in 8.vo; 
— 6.° Aanmerkingen en 
waarnemingen óver de nw 
tuurlijke historie , voorna
melijk over de schelpen en de 
delfstoffen , Zeipzig, 1784 
—87, 4 dl.n in 8.v° en een 
aantal artikels, in verschil
lende tijdschriften. Nog.heeft 
men van hem: De ouderdom, 
tot on feilbaar middel om lioo-
ge jaren te bereiken , nieuwe 
uitgave, Berlijn, 1805, in 
8.vo, waarin menzeer belang
rijke en nuttige wenken aan
treft. SCHROETER , is den 24 
Maart 1808, te Bukstadt 
overleden. 

* SCHTSCHEKBATOW (de prins 
MïCHAëjL MlCHAëLOWIXSCH) , 
Russisch staatsman en letter
kundige', in 1733 geboren , 
en te Mosltau in 1792 over
leden , volgde eerst de loop
baan der wapens, welke hij 
verliet voor die der burger
lijke administratie , in veelke 
bij zich tot de eerste posten 
verhief. Onder CATHARINA 
II bad bij grootelijks deel, 
aan de organisatie van het 
openbaar onderwijs en de 
regterlijke magt. flij is de 
schrijver eener Geschiedenis 
van Busland, 1770, en vol-
gende jaren, 5 dl.n in4 . t 0 ; 
die slechts loopt tot de re
gering van den Czaar Ml-

• : • • • ' F 
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cHAëLTHEpDOROWiTscH. Deze 
geschiedenis is heviglijk ge
hekeld , zoowel met betrek
king tot den stijl als de naauw-
keurigheid. Men heeft nog 
van hem verscheiden kleine 
stukken, afzonderlijk gedrukt, 
of in verschillende verzame
lingen van den tijd opgeno
men , zoo als eene Vet'hande
ling over de oude graden van 
adel in Busland, Moskau, 
1784, en Geschiedkundige 
Verhandeling over het ge-
slacht-register der Bussi-
sche vorsten van BÜRIIC 
afstammende, ibid. 1785. 
Hij is ook de uitgever eener 
Beknopte geschiedenis der 
Bussische overweldigers, 
St. Petersburg, 1744, der 
Koninklijkejaarboeken,ibid. 
1772, der Jaarboeken der 
onlusten van Busland, ibid. 
1771 , van het Zeven van 
PETMR den Grooie, met den 
oorspronkelijken tekst, en 
aanteekeningen , Venetië , 
1771 , 2 dl.» enz. 

* ScHUBART VAN KLEEFELD 
(JOANNES CHRISTIAAN) , een 
beroemde akkerbouwkundige 
van Buitschland, te Zeitz 
in 1734 geboren, ëri den 1 
Mei 1787 overleden ; was 
eerst huisknecht bij den mi
nister van Saksen aan het 
hof van PVeenen, Na ver
scheiden andere betrekkingen 
te hebben waargenomen, 

f 5 • • 
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werd hij hofraad , in dienst 
van E'essen,'Darmsiadt, en 
eindelijk geheimraad van 
Saalfeld-Goburg. Hij legde 
zich toe op het aankweeken 
van planten. Zijn stelsel helde 
er toe over om van het aan* 
kweeken der voeder-kruiden, 
het voornaamste doel der ak« 
kerbouw-kunde te maken. Het 
is . voornamelijk aan, zijnen 
ijver voor het aankweeken 
van klaver, dat hij zijnen 
naam van vrijheer van KLEE-
F£LD (Klaverveld) te dan» 
ken. heeft. Zijne inzigteq 
zijn opgeteekend in zijne ver
zameling van Geschriften 
over de land'huishoudkunde, 
Leipüg, 1786, 6 dl.nin 8v°; 
en in zijne Land'Jiuishoude-
Ujke briefwisseling , ibid , 
4 afleveringen, in 8.vo; met 
platen. 

* SCHÜBERT (FRKDERIK 
THEODORDS) ,' een sterrekun-
dige, den 30 October 1758 , 
te ffelmstadt in hethertogf 
dom Brunswijk geboren, vol-
bragt zijne studiën te Greifs-
wald bij Straalsund, daar
na te'Göilingen , en gaf ver
volgens bijzondere lessen aan 
jonge lieden. Hij legde zich 
voornamelijk op de wiskunde 
toe, en begaf zich in 1785 
naar §(, Petersburg, alwaar 
hij ah aardrijkskundige aart 
de akademie van wetenschap
pen was verbonden , die hem 
in 1789, onder hare lede» 

opnam. Hij opende alsloen 
praktische sterrekundige leer* 
gangen, die veel bijval von
den. Jaarlijks heeft hij den 
Almanak der Akademie in 
het licht gegeven , en verder 
een aantal belangrijke arti
kels geleverd , in de Gedenk* 

\ schriften der Akademie van 
wetenschappen, en verschei
den andere werken, van welke 
men onderscheidt: 1.° Be* 
spiegelende sterrekunde , 
1798, in het Hoogduhsch v 
welke hij , op verzoek van 
den H.r LA PI-ACE , zelf in 
het Fransch vertaalde, St. 
Petersburg, 1 8 2 3 , 3 dl.n 
in 4,to ; __ 2.° folks-ster-
rekunde, 3 dl." in 8.vo; —,. 
3.0> Mengelwerken , Slut-
gard, 1823, in 8.v°; de 
beide laatste in het Hoog-* 
duitseh. Hij is in de .maand 
October 1825 overleden, Kfli» 
zer ALEXANDER had hem met 
verscheiden orden versierd, 
en hij genoot den rang van 
staatsraad» 

* SCHÜCHHARD (LODEWIJK 
HENDRIK), een Duitsche taal
kundige., den 24 September 
1795 bij Jmorbacfi in Bei-
leren geboren , vplbragt zijne 
studiën in Saksen , en kwam 
vroegtijdig te Parijs, om 
naar den post van onderwij
zer in de Hoogduitsche.taal 
aan de school van laïïleche 
te dingen : hij verkreeg den-
zelven; en hield zijne leer-
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gangen, volgens eene nieuwe 
leerwijze, met het beste ge
volg. Door het, onvolledige 
der toenmaals in gebruik 
zijnde spraakkunsten van 
GOXTSCHED , JONKER enMEi-
DINGER getroffen, ondernam 
hij, om, volgens een nieuw 
plan, eene spraakkunst te 
leveren , vrij van onbepaalde 
en blindelings opeengestapelde 
regels, die eene eenvoudige 
verdeeling der grondbeginsels 
aanbood, het werktuigelijke 
van den Hoogduitschen tong
val deed kennen, en duide
lijke en naauwküurige ont
wikkelingen over de zamen-
stelling en de genie dier taal 
mededeelde. Dezelve is voor 
de koninldpejtnilitaire scho* 
len aangenomen, en onder 
dezen titel in het licht 
gegeven: Grammaire etc. 
{JSoogduiische spraakkunst 
door wijlen L. E. ScBÜCB' 
BARD,) Parijs, 1825, in 
8J° De heeren HASE en 
LETROSNE , met het onderzoek 
dezer spraakkunst belast, 
hebben dezelvegeplaatst verre 
boveu al degene die tot dus» 
Terre in Frankrijk waren uit» 
gegeven. SCHDCHHARD over» 
leed in 7a Fleche, aan eene 
borstkwaal, den 26 Januarij 
1824. 

* SCHODT (JOANNES J A C O -
^ S ) , een prptestantsche god
geleerde e n predikant, te 
frankfort aan de Mein, 

den 14 .Januarij' 1664 gebo« 
ren , was de zoon van eenen 
predikant dier stad, welke 
niets verzuimde , om van hem, 
eenen geleerde te maken, 
en die de voldoening smaakte, 
hem aan zijne* zorgen, te 
zien beantwoorden. SCHUDT, 
in 1680 te Wütenberg zijn
de , verdedigde er met veel 
roem zijne thesis. In 1684 be* 
gaf hij zich naar Hamburg, 
alwaar de beroemde EDGARÖI 
met bijval de Oostersche ta
len onderwees. SCHUDT be« 
oefende dezelve onder hem", 
en werd er zeer bekwaam, 
in. In Frankfort terugge
keerd, wijdde hij zich toe 
aan het predik-ambt. In 1691 
werd hij benoemd tot eersten 
onderwijzer van hel collegie , 
in 1695 to^ hulp-rector, en 
eindelijk in 1717 tot rector. 
Men heeft van hem : l .° Tri-
folium hebraso~philologi'* 
cum; ' — . 2.° Compendium 
histories judaica}; •— 3,o 
Delicice Mebrworum philo' 
logica}; — 4.° Fita JJEPB. 
TJB ;. «T- 5.°' Funiculus gro3-
cus; s~ 6.° Judosus Chris* 
ticida; — 7.° Genius el 
indolens linguce sancto}; 
— 8.° Commenlarius in, 
psalmos ; — 9.° Memora* 
bilia judaica ; — 10.° Mo~ 
nita paterna ad filium ; — 
11.° De probabili mundorum 
pluralitate; — 12.° Fita 
MVGONIS GROIII; — 13.o 
E LIAS corvorum in deserto 
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alumnus. Men erkent in de 
werken van dezen beroem
den geleerde een' in de Oos-
tersche talen ervaren en in 
de schrijfkunst geoefenden 
man. Hij overleed den 14 
Februarij 1722. 

SCHULEMBERG (JoANNES 
DE) , graaf van Mondejeu , 
werd, na langen lijd tegen 
de Spanjaarden té hebben 
gediend, in 1652, landvoogd 
van Jitrecht. Twee jaren la
ter hield hij het beleg dier 
stad, met zoo vele bekwaam
heid ui t , dat hij de Span? 
jaards noodzaakte hetzelve, 
met achterlating hunner ba» 
gaadje , krijgsvoorraad en ar
tillerie , op te breken. Deze 
dienst verwierf hem, in 
1658, den veldmaarschalks--
staf van Frankrijk, Hij over
leed 10 jaren later, zonder 
nakomelingschap , na , in 
1661, met den titel van rid
der der orden des konings, 
vereerd te zijn. 

SCHtlEMBtRG (JoANNES 
MATTHIAS , graaf van), een 
bekwaam veldheer, in 1661, 
te Cendan bij Maagdenburg 
geboren, wijdde zich reeds 
in zijne vroegste jeugd aan 
het krijgsmansvak toe". Hij 
volbragt zijne eerste veldtog-
ten onder den Deenschen 
standaard ; maar nadat de 
heldendaden van SOBIESKI , 
*Önen naijver hadden opge-

Jj wekt, begaf hij zich in 1679,' 
als eenvoudig vrijwilliger in 
dienst van Polen, flij on-
scheidde zich in den veld-
togt ter verovering van •Mol
davië. Hij verkreeg vervol» 
gens, onder den generaal 
FLEMMING , een bevelhebber
schap , en tijdens den inval 
van KAREt XII in Lijfland, 
redde hij , den 1*9 JuJij 1700, 
de overblijfselen van het Sak-

I sische leger, hetwelk in den 
slag van Riga de nederlaag 
had bekomen. Deze helden
daad, verschafte hem den rang 
van luitenant-generaal. FRE-
DERIK AÜGDSTDS, keurvorst 
van Saksen en koning van 
Polen, vertrouwde hem in 
1704, de Saksische troepen 
in Groot-Polen toe. SCHU-
LEMBÜRG , door koning KA-
REL XII achtervolgd, en 
zich aan het hoofd van een 
ontmoedigd leger ziende, was 
er meer op bedacht om de 
troepen van zijnen meester 
te behouden, dan om te 
overwinnen. Na met zijn 
klein legerkorps den 7 No
vember van dat jaar, bij 
PUnits, door den koning 
van Zweden ; met 1000 man 
ruiterij te zijn aangetast, wist 
hij zulk eene voordeelige stel
ling aan te nemen, dat hij 
al zijne maatregelen verijdel
de; Na vijf aanvallen , zag 
KAREL zich,verpligt den af-
togt te blazen, en de Sak-
sers meester van het slagveld 
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te laten. Deze zegepraal werd 
als een meesterstuk be
schouwd , en KAKEL XII kon 
zich niet onthouden te zeg
gen : Thans keefi SCKÜLEM* 
BURG ons overwonnen. In 
het volgende jaar werd deze 
held geslagen, zonder dat 
echter zijne nederlagen zijnen 
roem benadeelden. In 1708 
verkreeg hij het bevel over 
9ÖÖ0 manschappen, welke 
koning AUGUSTUS in soldij 
der Hollanders stelde , en in 
het volgende jaar was hij bij 
den slaj van Malplaquet te
genwoordig» Prins EÜGENIÜS 
getuigde van zijnen moed j 
vatte de welmeenendste ach
ting voor hem op. Nadat 
SCHULEMBÜRG, in 1711, de 
Poolsche dienst had verlaten.,' 
om in die van Fenetïè over 
te gaan, beval genoemde prins 
hem in zulke nadrukkelijke 
bewoordingen aan, dat de 
republiek hem 10,000 Se-
quinen jaarlijks, en het be
vel over hare geheele land-
róagt gaf. Zijn moed was 
den Venetianen weldra noo-
d%. De Turken sloegen in 
1716, hunne blikken op het 
eiland Corfu, dat als de 
voormuur van Fenelïè is. 
Zij landden op dat eiland, 
met dertig duizend man, 
met eene sterke artillerie 

. voorsten , en deden dezelve 
naar de vesting naderen, 
we)«e zij heviglijk begonnen 
aantetasten, SCHDIBMBORG , 

die er zich vroegtijdig in had 
opgesloten, bood zoo moe
dig het hoofd aan de aan-
vallen , en deed zulke hevige 
uitvallen, dat de Turken, 
in den nacht van den 21 
Augustus, genoodzaakt wa
ren het beleg dier plaats op 
te breken. Zij verlieten hunne 
legerplaats, hunne artillerie, 
verscheiden duizende buffels 
en kameelen , en lieten een 
aanzienlijk aantal dooden zon
der grafplaats achter. SCHÜ-
IEMBORG deed herstellen al 
wat beschadigd was geweest; 
hij vormde ontwerpen om het 
eiland Corfu beter te ver
sterken, en legde eene be
zetting op het eiland MATJRA , 
dat de Turken verlaten had
den. Na alles te hebben ge
daan , wat men van eenen 
beproefden generaal kan ver
wachten , keerde hij tegen 
het einde des jaars naar Ve
netië terug. In 1726, deed 
hij eene reis naar Engeland, 
om zijne zuster te bezoeken , 
die gravin van Kendale was; 
GEORGE I ontving hem met 
onderscheiding. Na met eer
bewijzen te zijn overladen , 
keerde hij naar Verorïa te
rug, alwaar hij in 1747 
overleed, SCHÜLEMBCRG was 
gedurende 28 jaren generaal 
in dienst der republiek. 

SCHÜLTENS (AlBERTÜS), de 
hersteller der Ooslerschelet-! 
terkunde, in de 18.e eeuw, 
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in 1686 te Groningen ge
boren , openbaarde veJe zucht 
voor de Arabische ietterkun» 
de. Hij werd predikant van 
Wassenaar, en twee jaren 
later hoogleeraar der Oos-
tersche talen te Franeher, 
Eindelijk beriep men hem 
naar Leijden, alwaar hij tot 
aan' zijnen dood, den 26 Jar 
nuarij 1750 voorgevallen, 
het Hehreëuwsch en de Oos? 
tersche talen met roem on
derwees; Men heeft van hem 
'een aantal werken , even zoo 
belangrijk door de juistheid 
der critiék als door de diepe 
geleerdheid. De voornaamste 
gijn : 1.° • Animadversiones 
in JOBUM, 2 dl» ia 4 . t o ; 
-» 2.» een werk getiteld: 
felus et regia via hebva* 
ïsandi, in 4 . t 0 ; — 3.» eene 
Latijnsche vertaling van het 
Arabisqhe boek vanHARlCi; 
— 4.° Verscheidene geschrif? 
ten tegen het stelsel van GODS» 
SÈÏ. Hij beweert in dezelve, 
dat, om Jiet Hebreeuwsch 
volmaakt wel te ; verstaan, 
het met de beoefening van 
het Arabisch moet gepaard 
gaan, <•— 5.° Zeven van SA- ' 
LADXN.,. uit het Arabisch 
vertaald, Leyden, 1732 , in 
fol.; •:,**•* 6.° Animadversio* 
nes philologicce ei criticce 
ad varia loca veteris Tes> 
tarnend, — .7,0 eene goede 
ffebreeimsohé spraakkunst. 
%° Dè palmti ardente , ff ra' 
% aker, - lm* ; ••--.; [Zfa zoon 

JAN. JAKOB drukte, de loffe* 
lijke voetstappeo zijns vaders 
hij werd in 1716, te Fra* 
neher geboren , en verdedigde 
ir» 1742 onder yoorzitting 
zijns vaders de Akademische 
verhandeling:" De lüililalè 
Dialectum Orientalium ad 
tnendatn mlegritatem codi* 
$i$• JBebrcei, jHzj werd eerst 
als hoogléeraar in de Oos* 
tersche talen te Merborftï 
en in 1749 , in dezelfde be» 
belrekking te Leyden be» 
roepen , en verbleef'aldaar 
tot aan zijhen dood, den 27 
November 1778 voorgeval
l e n ] . — 

;..;* ScHüLTEX, (DANlët SE-
TÊRINDS) , zoon van JOACHIM 
ScuüiTBTj predikant te Mam* 
burg g werd in die stad in 
1645 geboren. Hij beoefende 
aldaar de schoone letteren , 
en legde zich op de geleerde 
talen; toe,, onder de leiding 
van den geleerden ESDRAS 

I EDZABDÏ, welke dezelve in 
die stad onderwees. Na drie 
jaren aan deze studie te heb-
ben toegewijd» bezocht bij 
de voornaamste universiteiten 
van Duüschland, zoo als die 
van fWittenberg:, van Leïp* 
bigt van Jena, van Giessen, 
van Straatsburg', en volgde 
er de lessen van; de beroemde 
hoogléeraren, welke er de 
godgeleerdheid onderwezen. 
Te Hamburg teruggekeerd, 
wees hij elke "bediening van 
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de hand, ten ein'de zich on
gestoorder aan de wetenschap
pen, en voornamelijk aan 
zijnen smaak voor de gelöofs-
geschillen {controverse), te 
kunnen overgeven. Hij randdo 
alJë kerkgenootschappen aan, 
schreef tegen de.Catholijken, 
de hervormden, de doops
gezinden, desocinianen enz.; 
en had tegelijkertijd te doen 
met BOSSUET , met JDRIEO , 
met PICXET van Genève enz. 
Hij had ook het denkbeeld 

; opgevat van een vereenigings* • 
\ J pla» tusschen de luthérsche 
{ eo hervormde kerken, een 
| ontwerp dat in onze dagen 

. voor een gedeelte is verwe
zenlijkt, en dat waarschijn
lijk niet zou hebben plaats 
gehad indien oven het mid
del had te baat genomen, 
door SCHÜLTET . voorgesteld. 
Het was namelijk , om de in 
geschil staande punten, aan 
eene openbare betwisting te 
onderwerpem , onder voor
waarde j dat de overwonnene 
het geloof des overwinnaars 

i zoude aannemen* De onder-
yiodiwg, bewijst, i a t alsdan 
'edereenzich Verwijdert, meer 
en meer in zijn eigen gevoe
len bevestigd. Men heeft 
Tan .ScHtJMBï een aantal 
werken, waarvan de volgen
de de voornaamste zijn: 1.° 

| ^iididogma quo probatur 
doclrimm a JACOBO-BM~ 
NIGNO«BO!}SUJGTO , episoopo 
Gondomnsif expositam, el 

ab liïNOCENTio, pontifice 
romanum, egregielaudatam, 
admitli' non posse, etc. 
1684, in b.toi ~2>oEpi, 
crisis ad articulos argen* 
tihenses nuperos unionem 
JEcclesice evangeliece et ro* 
manocatholióce concernentesj 
1686 , in 8.vo ; — 3.° Dia-
grap kicè verum fidci inter 
evangèlicos reformatos et 
romano-catholicoscontrover-
sarunt, 1686, in 8.v<>; — 4.° 
jinimadversiones ad •nupe-
rum scriptum . PETRJ JET-
RIJSI theologi, professoris 
roterodamensis ^unionom Ec-
clesice evangeliece et refor-
matce coneernentes , : 1687 , 
in 8.VÖ.; .«-r- 5.° Judicium 
supremum a Deo luculenlis-
sime atque uberrime fac-
tum in scriplurispropheta-
rum atque aposioiorum, de 
causa evangelicam inter re" 
formatamque Mcclesiam dist 
ceptala, ad' demonstrandam 
doctrines evangeliece veri-
talem, et ad promovendam 
piam protestantium harmo-

sniaiti ex hebrwo, greecoque 
fonte, exhibitum et D„ Puit. 
JAC. SPÉNERO inscriplum, 
1689, in 8 > ; ^ 6.» Pa-
nopliasacra^ 1691 } ••—7.° 
Stereoma doctrince evange* 
Hcce,l692 , in 8.v° ; — 8.» 
Ilerata. Ecclesice refor matce 
inviiatio ad pium in doe» 

* trina fideiconsensum, 1697; 
— • 9.° Disceptatio amica 
: cum BEAMJOWTIO PIGTETO , 
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theölogo genevensi, 1699; 
— 10.° Assertio amplissi* 
ma divince gralice , 1701; 
— Il*0 Universalissimi re» 
formati discussio , 1703 ; 
— 12.° Paraphrasisconti
nuo, in novum Testamentum 
aFEN.31ICB. BORCHOLTO, 
gymnasii luneburgensispro-
fessore, cum observationibus, 
1720, in fol.; enz, ScHüt-
TET is ook de schrijver van 
versoheiden werken in het 
Hoogduitsch. Hij overleed te 
Hamburg den 29 December 
1712. Hij was een man van 
eene uitgebreide geleerdheid. 

SCHDLTING (CoRNEUUS) , 
te Steenwijk, in Overijs~ 
sel, in 1540 geboren , ka% 
nonik van den H'. ANDREAS 
te Keulen, den 23 . April 
1604 overleden, heeft vele 
werken in het licht gegeven , 
waarin hij vele geleerdheid , 
en genoegzame critiek voor 
den tijd .waarin hij leefde, 
openbaarde. De voornaamste 
zijn: l.° Confessio Hiero' 
nymiana ex omnibus ger-
manis B. JBIERONXMI ope~ 
ribus, Keulen, 1585, in 
fol, ; — 2.° Bibliotheca ec-
clesiastiea, seu commenta' 
ria sacra de expositione et 
Mlusiratione missalis et bre-
viariit Keulen, 1599, 4 
dUa in fol. Hij toont in het
zelve de.oudheid der kerke
lijke getijden aan, en be- ! 
strgdt ^UHwgi&j» dsr pro» J 

testanten. Dit werk dat on» 
eindige nasporingen heeft 
gevorderd, is zeldzaam. *-• 
3.o Bibliotheca catholica con
tra theologiam calvinianum, 
Keulen, 1602, 2 dl.n in 
4.t°; — 4.o Hierarchica 
anacrysis, Keulen, 1604, 
in fol. Hij geeft in dit werk 
eene beredeneerde lijst op 
der bijeenkomsten , welke de 
verschiflende sekten der pro
testanten onderling gehouden 
hebben, en toont aan hoe
zeer dezelve van de kerkver
gaderingen der Oatholijke 
Kerk verschillen, 

SCHÜLZE (JoANNES ÏÏEN-
DRIK) , een beroemde arts, 
te Colbitz, in het hertog
dom Maagdeburg, in 1687 
geboren, was hoogleeraar te 
Malle, en overleed in 1744. 
Hij bezat vele bekwaamheid, 
vooral in de ontleedkunde, 
en was de Grieksche en Ara
bische talen zeer wel mees
ter. Men heeft van hem: 
1.° Bistoria medicince a 
rerum initio ad annum ur~ 
bis Romce 585 deducta* 
Zeipzig, 1728, in 4 > 
Men vindt in deze geschie
denis vele bijzonderheden , 
doch volgens weinig geloof
waardige gedenkschriften , 
over de geneeskunde derSi-
nezen , Malabaren en Egyp-
tenaren , geboekstaafd; de 
Geschiedenis der geneeskun* 
de van DANIBÜ « CLERG is 
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hem grootelijks van nut ge
weest. — 2.0 Physiologid 
medica, jffalle, 1746, in 
8.vo. Hij vermijdt in dit werk 
alles wat het voorkomen van 
stelsel heeft.'. — 3°. Patho-
logia generalis el specialis, 
1747, — 4o# J)e materia 
medica, — 5.o Dissertatio-
nes medica? et historie®, 

t * ScHUtZE (GOTTtOB EltJXST), 
in 1761 , te Héldrüngen in 
Thuringen , geboren, onder
wees sedert 1810, aan de 
universiteit van Góltingen, 
alwaar hij den 14 Januanj 
1833 overleed. Onafhanke
lijk wijsgeer zijnde, schaarde 
zich SCHÜLZE onder geener-
Jei banier der heerschende 
wijsbegeerten van het tijd
vak, en wierp tegen alle 
eene geduchte critiek op. 
Als tegenstander van het leer
stellige, bestreed hij hetzelve 
met de wapens van een ge
leerd sceplicismus, en zijn 
Enesideine, 1792, en in 
zijne Kritiek der bespiege
lende wijsbegeerte, 1801 , 
* dl.» in 8.vo; intusschen 
erkende zijn sceplicismus de 
Uitwerkselen des gewetens en 
verzachtte m e t d e n ^ 

&CHUME sloot zich zelfs eenig-
Zlns d e r ^«begeerte van J A -
coBiaan; Zijne Encyclopedie 
oer wijsgeerige weienschap. 
g heeft' drie uitgaven ge-
^ d ; hetwellc voor dergelij-

ke werken in Duitschland 
als ongemeen mag beschouwd 
worden ; de laatste uitgave is 
van 1824. Zijne Natuurkun
dige Jnlkropologie wordt 
zeer op prijs gesteld, 3.de 
uitgave, 1826.In 1832 heeft 
hij een laatste werk Ueberdie 
menschliche Mrkenntniss, 
in het licht gegeven, Göt-
Ungen, in 8.vo; hetwelk 
als zijn wijsgeerig testament 
kan worden beschouwd. 

SCHUPPACH (MlCHAël,) , 
een geneesheer, in 1707 
te Biglen, in het kanton 
Hem geboren, en in 1781 
overleden, maakte zich be-
roemd^door het gebruik het.' 
welk hij van de geneeskun. 
d'ge kruiden van zijn land 
maakte en door zijde be
gaafdheid, om op het gezbt 
des pts-waters over de ziek
ten te oordeelen , -hetwelk 
hem door YOLTAIRE den naam 
van médecin des u?-ines(Pis 
arl8)t heeft doen geven. Het 
is bewezen dat hij een aan. 
tal genezingen te weeg brast 
dat zijne wijze, om over de 
ziekten te oordeelen- jüj s t 
was, dat hij de kenteekens 
derzelve zeer wel waarnam 
dat zijne geneesmiddelen niets 
verontrustends noch gewaaods • 
hadden, en dat hij de ge
neeskunde tot haar eerste 
beginsel scheen te willen te-
rugbrengen, door dezelve 

& • • - • - " V •. ' • 
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tot den gang en de neiging 
der natuur te doen naderen. 
BERNARDÜS PAIISST ., maakt 
gewag van eenen genees
heer uit Poiiou, die zich 
ook eenen grooten roem door 
het pis-kijken verwierf, doch 
door listige kunstgrepen, een 
geleerd man onwaardig, van 
den toestand des zieken tracht
te onderrigt'te worden, Maar 
het is zeker dat de goede 
SCHUPPACH, nooit zulkekunst* 
grepen heeft aangewend. 

SCHUPPICS JOANNES BAI> 
THASAR) , te Giessen in 1610 
geboren, deed letterkundige 
reizen,' en bekleedde ver
schillende betrekkingen , on
der anderen , in 1661 , die 
van predikant te Hamburg, 
Men heeft van hem letter
kundige en; wijsgeerige wer
ken, te Frankfort, in 1701, 
in 2 dl.n in 8J°; gedrukt. 
Zijne Latijnsche redevoerin
gen »worden op prijs gesteld , 
zoowel als eene kleine ver
handeling getiteld: Bevriend 
in den nood. Hij bezat geest 
en bekwaamheden , maar was 
al te hekelzuchtig. 

SCBÜRMAN (ijstfA MARIA 
VAN) , veelal verkeerdelijk 
SCHBDRMAN of ScjQBüRMANS' 
genoemd , in 1607. te Keu-
/ew van calvinisme ouders ge
boren. Hare ouders bega een 
z i c h l\m góllandt om er 
aan hnnne kinderen de scho-

. len hunner godsdienst te doen 
bezoeken. Zij legde zich toe 
op de toon-, schilder-en gra-
veerkuflst, en slaagde in alles 
volkomenlijk. Zij was vooral 
bekwaam om in miniatuur 
te schilderen, en om met 
de punt van eenen diamant 
portretten op glas te ver
vaardigen. Het Latijn, het 
Grieksch, het Hebreeuwsch 
waren haar zoo gemeenzaam , 
dat de bekwaamsten er óver 
verbaasd stonden. Zij sprak 

. met de grootste gemakkelijk
heid , Fransch , Italiaansch , 
Engelsen, en was in de aard
rijkskunde zeer ervaren. In 
1669, te UtrechliipteifaoH 
LABADlë zich bij haar in, 
die haar al zijne dweeperijen 
inboezemde. Zij verkocht hare 
goederen, liet de lettere^ 
varen, en begaf zich naar 
Wiewert of Wieuwerd, een 
dorp in Friesland, alwaar zij 
den4Mei l678overleed.Nooit 
konden de protestanten haar 
tot hanne gevoelens terug
brengen , zij wilde , even ajs 
LÜXHER enCAlviJN", degrond-
legster van haar geloof zijn. 
Tegen den geest der sekte, 
waarin zij was opgevoed, 
had zij gelofte van zuiver
heid gedaan; intusschen doen 
eenige schrijvers haar met 
LABADIÖ in den echt treden; 
het schijnt echter, dat zulks 
zonder grond is. Men zegt, 
dat zij er veel van hield om 
spinnekdppen te eten. Men 
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heeft van haar - verschillende 
•werken , die de^ geestdrift 
niet regtvaardigden, welke zij 
inboezemde. De vpornaamste 
zij n: l.o Opuscula JTebraea, 
Grceca , Latina, Gallica, 
Prosaica et metrica , waar
van de beste uitgave is die 
van utrecht, 1652, in8.v°; 
— 2.° Twee Brieven, han
delende de eene over de voor
beschikking, de andere over 
het mirakel van den blind
geborene ; — 3.° Latijnsche 
Gedichten ; •— 4.° eene £a-
tijnsche Verhandeling over 
de vraag : Of hel aan de 
vrouwen betaamt te stude
ren, Leijden, 1641, in 8.vo 
Men begrijpt dat zij het be
vestigende verdedigde ; maar 
haar gedrag , en de toestand 
van haar hoofd zijn een daad-
zakelijk bewijs van het ont
kennende. [Zij had te PFie~ 
wert, den beruchten Wn,-
MAM PENN leeren kennen, 
die toenmaals Europa door
kruiste, en haar de grootste 
bewondering voor zijne ta
lenten , en godsdienstige ge-
bruiken, veel naar die der 
kwakers gelijkende, inboe« 
zemde, Mejufvrouvv SCHÜR-
MAN sneed in palmhout 
haar borst-beeld en dat 
harer beide ouders. Een be
roemde schilder bood voor 
het eerste twee duizend gul« 
dens. Zij boetseerde er, een 
model van in was, waaron-

der men deze dichtregelen 
las: 

Won mïhi. propositnm oat humnnam elucU» 

Aut vultws solido sculpere in mre meos: 
Haso nostraeffigit» , quain cera expressimus, 

(occe 
Blateria fragili , mox peri tura, daimu.] 

SCHüRTZFLEISCH (KOEN-
RAAD SAMüëi,), in 1641 , te 
Corbach, in het graafschap 
Waldeck, geboren, leeraar 
van Wtltenberg., verkreeg in 
die universiteit eenea leer
stoel voor de geschiedenis, 
later dien der dichtkunde, 
en eindelijk dien voor de 
Grieksche taal. Deze betrek
kingen beletteden hem niet 
letterkundige reizen door 
Duitschland , Engeland , 
Frankrijk en Italië te doen. 
In 170Ó te PFittenberg te
ruggekeerd , werd hij hoog
leeraar der welsprekendheid, 
raad en bibliothecaris van 
den hertog van Saksen-PVei-
mar, en overleed in 1708, 
Bfen heeft van hem een aan
tal geschied-, dicht-, let
terkundige en critische wer
ken. De meest bekende zijn : 
1.° Dispulationes historica* 
civiles, Leipzig, 1699, 3 
dl.n in 4. t 0 ; — 2.° Brieven, 
3 dl.» in 8.v°;— 3.° een Ver
volg van SX-EIDAÜT, tot in 
1678; — 4.° een aantal 
Verhandelingen en losse 
stukken over verschillende 
onderwerpen , in welke meer 
aanhalingen dan redeneringen 
2 '• ' 
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voorkomen. Hij schreef on* 
gedwongen en zuiver.— Men 
moet hem niet verwarren 
met zijnen broeder HENDRIK 
LEONARDUS SCHÜRTZFLEISCH, 
van wien men ook eenige 
werken heeft, onder anderen 
Mistoria ensiferorum ordi-
nis teutonici, Witlenherg, 
1701, in 12.°»° 

SCHOT (CORNELIUS) , een 
schilder, en kweekeling van 
RUBENS, te Antwerpen, in 
1600 geboren. Zijne schil
derijen worden zeer gezocht 
en bieden eene geeslige vin
ding aan. Verscheiden kerken 
van Antwerpen zijn melde» 
zelve versierd. Deze .meester 
heeft eenige stukken met 
sterk water geëist. Ook heeft 
men volgens hem gegraveerd. 
— Men moet hem niet ver
warren metCoRNEUUsScHüT, 
zijn'neef, een'portret-schil
der, Ie Sevilla, in '1676, 
overleden. 

* SCHÜWALOW (JOANNES , 
graaf van), Russisch senateur 
en veldheer, was de zoon 
van PETROS JOANNES, graaf 
van SCHÜWALOW, veldmaar
schalk in dienst van Rusland, 
en een' der eerste gunstelin
gen van EHZABEXH. Deze 
hoofd-officier, j n 1762 over
leden , vond hauwitserbom-
wen uit, die ssijnen naam 
voeren. — Zijn zoon, de 
graaf JOANNKS, werd in 1727 

te Moshau geboren, en over
leed in 1798. Hij deelde, 
even gelijk zijfl vader, groo-
telijks in de gunst van Eu-
ZABETH , wier kamerheer hij 
was. Hij had alle geweslen 
van Europa bezocht, en 
vervaardigde zeer wel ver
zen in de fransche taal. Men 
vindt verscheiden zijner stuk
ken in verschillende verza
melingen of almanakken, zoo 
als b. v. b. den Brief aan 
JNlNON en dien aan FOL* 
TJJRE. Bij had aan dien 
schrijver berigten . geleverd 
voor de zamenstelling zijner 
Geschiedenis van Rusland 
onder PETER den groote. 
De Biographie universclle 
geeft hem bij vergissing den 
naam van ANDREAS, en be
paalt het tijdstip van zijnen 
dood op het jaar 1789. — 
SCHÜWALOW (PAULUS , graaf 
van), zoon van den voor
gaande , trad vroeg in de 
loopbaan der wapens, diende 
eerst onder de bevelen van 
SUWAROW , en ontving het 
kruis van ST. GEORGE bij de 
bestorming van Praga. In 
1799 maakte hij den veld-
togt van Italië mede, on» 
der denzelfden veldheer, en 
werd hem bij den overlogt 
van den ST. GOTHARD , de 
knie verbrijzeld, eindelijk 
werd hij in den ouderdom 
van 25 jaren tot veldheer 
benoemd, en onderscheidde 
hij zich bij verschillende ge-
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legenheden, io den veldtogt 
van 1807. Niet minder roem 
behaalde hij in 1809. Na 
eenen bekwamen en stouten 
togt, te midden eener menigte 
hinderpalen , drong hij door 
Tornea op het Zweedsche 
grondgebied door, maakte 
zich meester van Schele/la, 
en van 8000 Zweedsche 
krijgsgevangenen, veroverde 
120 stukken geschuls en 24 
vaandels. Deze schitterende 
veldtogt verwierf hem den 
rang van luitenant-generaal. 
In het begin van den veld
togt van 1812, voerde hij 
het 4.de leger-corps aan; 
maar zag zich , wegens ziekte, 
genoodzaakt hetzelve te ver
laten. In den volgenden veld
togt was hij adjudant van 
keizer ALEXANDER , en, na 
de inneming van Parijs, 
werd hij belast, MARIA LOOI-
SE te Blois aftehalen, en 
vervolgens BoNArARTE naar 
het eiland JElba te begelei
den. Vele moeite had hij , 
om hem te Avignon, en in 
andere sleden , welke hij met 
zijnen gevangene doortrok, 
tegen de volkswoede te ver
dedigen. In 1817 volgde hij 
zijnen souverein naar het 
congres van Men. Hi] over
leed plotseling te St. Peters
burg, Ahnl December1823, 
de keizer wilde zijne lijk-
staatsie met zijne tegenwoor
digheid vereeren. De graaf 
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van SCHOW\AI.OW , heeft over 
de zending, met welke hij 
bij BONAPARTE belast was, 
en over andere staatkundige 
gebeurtenissen , Memori'èn 
nagelaten, die niet gedrukt 
zijn. 

* SCHWAB 'JOANNES CHRIS* 
TOFFEIJ , een Duitsche schrij
ver, den 10 December 1743, 
te Ilsfeld in fVuriemberg 
geboren, bestuurde eerst eeni-
ge bijzondere opvoedingen, 
en was vervolgens, als hoog
leeraar, aan het gymnasium 
van Shitgard verbonden. 
Na er de wijsbegeerte, de 
wiskunde en de cr i l iek te 
hebben onderwezen, werd 
hij geheim-secretaris van den 
hertog van Wurtemberg, 
daarna hofraad, en einde
lijk voorzitter van den ge
heimen raad. Na den dood 

•van den hertog, zijnen be
schermer, vatte hij zijne we
tenschappelijke werkzaamhe
den weder op, en verkreeg 
in 1816 den "post van ko
ninklijken raad van het open
baar onderwijs. Hij over
leed te Stutgard, den 15 
April 1821 , als lid der 
akademiën van St, Peters
burg en van Berlijn, en 
van de maatschappij van we
tenschappen te Haarlem. 
Zijne voornaamste werken 
zijn: 1.° Dichterlijke men-

1 gelingen, 2Ae uitgave 1782.. 
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— 2.° leerhandeling over 
de oor naken der algemeen
heid van de Fransche (aal, 
en de waarschijnlijke duur
zaamheid van haren voor' 
tang, Stutgard, 1784. De 
akademie van Berlijn, die 
dit onderwerp, als prijsvraag 
had uitgeschreven .verdeelde 
den prijs tusschen SCHWAB 
en RIVAROI. Deze laatste 
is meer schitterend, maar 
de' Doilsche schrijver is diep
zinniger, zijne logica is ge-
strenger , en hij heeft op 
zijnen mededinger het voor» 
r.egt der geleerdheid. '—. 3.° 
Onderzoek naarden invloed 
van vreemde letterkunden op 
die der Duilschers, Berlijn, 
1788, door dezelfde akade
mie bekroond , — 4.° Over 
den voortgang der bovenna
tuur kunde sedert LEJBNITZ 
en WOLF, Berlijn, 1796; 
welke verhandeling den dub
belen door de akademie voor
gestelden prijs deelde ; hij 
heeft verscheiden andere lau-
wers behaald* bij de maat-
schappijen van Haarlem en 
Leijden, voor Latijnsche ver
handelingen , en hij heeft 
«'et gevreesd zich den te
genstander der wijsbegeerte 
'an KANT te verklaren, welke 
toenmaals zoo veel opgans 
maakte. 

•SCHW4BHBBOBG (ADOLF , 
graaf van) uit eene beroemde „ 
Keulsche familie, werd proost i 

JI der kerk van Luik, kanonik 
van Keulen, en coadjutor 
van ADOIF HERMAN VONWE
DE , of WIED , aartsbisschop 
van Keulen, die wegens zijne 
verkleefdheid aan de nieuwe 
dwalingen, in 1546, werd af
gezet. SCHWANESBDRG , in 
zijne plaats verkozen, werd 
den 24 Januarij 1547, gehul
digd. Zijne eerste zorg was, 
de oude godsdienst in al hare 
regten te herstellen, en aan 
dezelve haren eersten luister 
terug te geven. Hij werkte 
met zeer veel ijver aan de 
hervorming zijner geestelijk
heid, was, ia 1551, met 
roem bij de kerkvergadering 
van Trente tegenwoordig, 
In 1552 in zijn diocees te
ruggekeerd , bevestigde hij in 
het Catholijke .geloof drie 
zijner suffragaan-bisschoppen, 
die schenen te wankele», en 
overleed den 20 September 
1556. De Jcien o\ Bande* 
lingen van acht synoden, 
welke hij hield, om in de 
rampen te voorzien, welke 
de ketterij in zijn diocees 
had te weeg gebragt, zijn 
in 1544 gedrukt. — Zie 
GKOPFEB. 

SCHWARTZ (BERTHOLD) , 
een Franciskaner-monnik van 
het einde der 15.de eeuw, 
oorspronkelijk. van Freiburg 
in Duitschland, wordt ge
houden voor den uitvinder 
Van het buskruid en der 
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vuurwapens, Sommige schrij
vers hebben deze ontdekking 
aan ROTGER BACO (zie dat 
artikel) toegekend ; niaar zij 
behoort met meer waarschijn
lijkheid aan SCHWARTZ toe, 
zoo als zulks bewijst devrij-
heer TAN BIKLFELD (Forde
ringen der JDuitschers in 
de welenschappen,zm, 1752, 
blz, 40). De heer KocH heeft 
in zijn Tafereel der ontwen,' 
telingen, Straatsburg, 1790, 
dit ontwerp op eene losse 
en willekeurige wijze behan
deld, Reeds in,1300 bedien
den de Venetianen zich van 
kanonnen , de Engelschen 
kort daarna, en deFranschen 
in 1338, zoo als DU CAJNGE, 
zulks volgens de registers der 
rekenkamer i opmerkt. Men 
heeft veel getwist erver den 

-aard dezer ontdekking, die 
de eene als een der grootste 
onheilen der menschheid', 
en anderen als een minder 
verwoestend middel , dan 
diegene, welke in den oor
log der ouden dienden, be
schouwen. Men kan i n d e 
daad aannemen, dat er vroe
ger meer volk in de veld
slagen sneuvelden; maar één 
veldslag besliste ook over het 
lot der volken, in plaats dat 
de soort van taktiek, welke 
het buskruid heeft doen ont
staan , de veldslagen, bele
geringen en allerlei krijgsver-
r'gtingen vermenigvuldigt , 

G 

gedurende eene lange reeks 
van jaren, de volken, nu 
als overwonnenen y dan als 
overwinnaars, opoffert, en 
bijna nooit door eene duur
zame rust gevolgd wprdt; 
daarbij moet men voegen, 
dat zij de hulpmiddelen der 
dapperheid, des persoonlij
ken moeds, de voorregten 
der kracht en genie , zoowel 
van den bevelhebber als van 
den soldaat heeft verzwakt, 
door aan de meer of min 
groote massa van het donde
rend metaal, de beslissing 
eener zegepraal overtelaten, 
die. door het personeel.niet; 
meer kan bepaald worden. 
Wegens/dezelfde reden, heeft 
zij de muren der vrijheid 
omvergeworpen; het despo-
lismus alleen heeft bij haar 
den waarborg zijner wetten 
gevonden, wijl dit alleen de 
middelen bezit, om dezelve 
in werking te brengen. (Zie 
POLI — MARTINTJS - ~ ) , 

SCHWARTZ (CHRISTOFJFEX) , 
een schilder, teImgalstadt, 
in 1550 geboren, overleed 
te Munchen, in 1594. De 
uitmuntendheid zijner talen
ten deed hem den RAPHAÖII 
vftn Duitschland noemen. 
Hij werkte te Femti'è onder 
TITIAAN; en de ijver, waar
mede hij zich op de studie 
der stukken van TINTORBTO 
toelegde, deed hem de manier 
.4 • 
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van dezen beroemden kunste
naar navolgen. ScHWARTZ 
slaagde in de groote zamen» 
slelJingen ; hij bezat een goed 
koloriet en was los in zijne 
behandeling. Hij heeft zoo
wel op natte kalk als reet 
'olie-ver w geschilderd. De 
keurvorst van Beijeren be-
poemde hem tot zijnen éér
sten schilder, en hield hem 
Teel bezig met het versieren ' 
van zijn paleis. 

;i * SGHWABZEL (KAREL), een 
Duitsche godgeleerde, in 1746 
geboren, was der hervor
mingen van keizer JOZEF II 
zeer toegedaan, en na ach
tereenvolgend, tot hoogleer
aar in de godgeleerdheid te 
Insprücfi en teFrèiburg 'm 
Brisgau te zijn benoemd , 
in welke laatste, stad hij 
te gelijkertijd pastoor was, 
hing het van herti niet af 
om ook dezelfde leer in zijne 
school voorteslaan. Hij wei
gerde den gewonen eed op 
de Onbevlekte ontvangenis 
der heilige Maagd, en haalde 
zich de verachting van ver
standige en godsdienstige 
menseben op den hals. Hij 
werd voor het overige toen
maals gerugstèund door het 
hof van Weenen, dat de 
nieuwigheden verlangde en 
begunstigde. In 1798 , gaf 
hij over de geldigheid der 
Sacramenten , in den Ehas ' 
door beëedigde priesters be
diend, een Gevoelen in het 
"licht, dat gerucht maakte. 
Het begunstigde de constitu-
tioneelen, en plaalslehen op 
hun gemak. Het moest ech
ter wel, dat men er geene 
zeer voordeelige gevolgtrek
king ten hunnen gunste uit 
kon maken, vermits de iToa-
velles ecclésiasiiqiies, die 
zij in hun belang hadden, 
er veel op vonden aftewijzen. 
Het gouvernement van zijne 
zijde, welks stelsel sedert 

- SCHWARTZ ( I G N A X I U S ) , in 
1690, in Zwaben geboren , 
iegaf zich onder de Jesui-
ten , onderwees de zedeknn-
de en de geschiedenis, aan de 
universiteit van Ingolstadt, en 
overleed te Jugsburg in 
1763 , na in het licht te 
hebben gegeven l.o Collegia 
historica, 1734—1737, 9 
dl.n in 8.vo; een zeer ge
acht werk, vol geleerde na-
6poringen en van eene gezon-
de critiek, dat men als een 
«er laatste vruchten kan be
schouwen der genie van de 
geschiedenis, sedert langen 
tU^aan de luimen en voor-
oordeelen van onbeduidende 
schrijvers, die er zich al
gemeen van hebben meester 
gemaakt, overgelaten. — 2.o 
Jrtsfiiuliones historica, 2 
d ' a ! " 8.vo, 1729, dit i s , 
««' ^ e h e t . d e i n l e i d i n g tot 
«et voorgaande werk, — 3 o 
Jnshiuttones j u r i s univerm. „ 
<*«, Jugsburg, 1745, enz. I 
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den dood van JOZEF IL zeer 
veranderd was, keurde het 
Gevoelenaf, en deed SCHWAR-
ZEI, doorhalen. Men heeft van 
dezen geestelijke: 1.» Uien-
chus sanotorum Patrum, 
1779, — 2." • Prcelec'liones 
theologico-polemicce, 1781 , 
T"' 3«° Inleiding tot de pas-
tor'aal-theologie ; — 4.o 
eene Fertaiing der Psalmen, 
in Hoogduitsche verzen ; i— 
5.° eene Laiijnscke herta
ling der Handelingen van 
de vergadering van Florence, 
in 1787, 6 dl.n (Zie Kïcci 
—SCIPIO—) ; — 6.o eene 
Fertaling van den herder
lijken brief van den aartsbis
schop van Tours, RASTIGNAC, 
over de Christelijke• regt-
vaardigheid met betrekking 
tot de sacramenten van boet
vaardigheid en der eucha. 
ristie (Zie CHAT of CHAPT-
DE RASTIGNACLOD. JAC DE-). 
SCHWARZÉÏ, overleed in 1812. 

n * ScHWARZENBERG- {KAREL 
PHIUPPÜS, vorst VON), Oos-
tenrijksch veldmaarschalk; te 
Reenen, den 15 April 1771 
geboren , sproot uit eenen 
tak der vrijheeren , thans 
graven van Seinsheim , een 
oud geslacht mtFrankenïand. 
Ue vrijheer ERKINGEN nam 
«en naam van SCHWARZEN-
**RG aan , naar dien eener 
neerhjkheid, welke hij in 
**20 kocht, en kwam in 

G g 

familie-hetrekking met kei
zer SIGISMDNDÜS, door zijn 
huwelijk met eene zuster der 
keizerin. Zijn afstammeling, 
JOHAN ADOLF, werd, in 1559, 
tot rijksvorst verheven. Torst 
JOZEF , vader van KAKEL 
PHIMFPDS , stond , tijdens de 
Rijn-confederatie, in 1812, 
zijn landgraafschap in Fran-
kenland, aan den groot-her
tog vari Baden af. Zijne 
familie is Calholijk. De land
goederen , welke Vorst JOZEF 
in Oostenrijk en in Bèije* 
ren bezat, hebben eene op
pervlakte van 116 vierkante 
mijlen, met eene bevolking 
van 115,000 zielen , en een 
inkomen van 250,000 Gul
dens. KAREL PflitippüS, het 
onderwerp van dit artikel, 
trad vroeg in de loopbaan 
der wapens, en geraakte tot 
den rang van Juitenant-kolo
nel. Hij doorliep snel al de 
rangen des legers, en werd 
adjudant van den generaal 
CtAiRFAiT. Hij had reeds 
twee veldtoglen tegen de Tur
ken' gemaakt, en werd reeds 
in het begin van den oor
log tegen Frankrijk , in ac
tiviteit gesteld: hij onder
scheidde zich in verscheiden 
gevechten , en bijzonder den 
1 Mei 1792 , in den slag van 
Quiévrain. In 1793, voerde 
hij het bevel over een ge
deelte der voorhoede, onder 
den prins vadGÖBüRG, on-
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derscheidde zich bij Falen* 
ciennes en in dezen gehee-
Jen veldtogt. Hij drong naar 
Guise en Saint Quentindoov, 
spreidde, den 27 April 1794, 
tusschen Bouckain en Kort
rijk•-, eenen grooten moed 
ten toon , en ontving op het 
slagveld de orde van MARIA 
THERESIA. Tot kolonel der 
kurassiers van ZESCHWITZ be
noemd, diende hij in 1796, 
aan den Neder-Rijn, onder 
den generaal "VVARTENSLEBEN, 
en na den slag van TFur%~ 
bu?g (? September), werd 
hij tot den rang van gene-
raal-majoor "verheven. Brie 
jaren later was hij luitenant 
generaal, Na den dood van 
den Czaar, zond het hof van 
PFeenen hem naar St. Pe
tersburg , om ALEXANDER I , 
met zijne komst tot den kei
zerlijken troon van Rusland 
geluk te wenschen, en om 
de vriendschapsbetrekkingen 
te herstellen, welke tusschen 
de beide gouvernementen ge
durende twee jaren geschort 
•waren. In 1805 was hij een 
der drie veldheeren /benoemd 
om met den vrijheer van 
WINTZINGERODE , te onder
handelen , betrekkelijk het 
plan van veldtogt in den nieu
wen oorlog tegen NAPOLEON: 
te volgen , en werd hij onder 
de bevelen van den generaal 
MACK gesteld. Hij was voor 
ÏJlm, bij het gevecht van den 
11 October tegenwoordig, en 

na het verlies van den slag, 
week hij af met den aarts
hertog FERDINAND , en een 
gedeelte der Oostenrijksche 
ruiterij, waarover hij het 
bevel voerde. Hij streed ook 
in den slag van Justerlita, 
naar , men zegt, tegen zij
nen raad geleverd. In 1809 
op nieuw tot afgezant te 
St. Petersburgbenoepnd, ver
liet hij dien post, om weder 
een bevelhebberschap bij het 
leger te komen op zich ne-
némen, en kwam kort voor 
den slag wufFagram terug. 
Bij den vrede, tot afgezant 
bij NAPOLEON verkozen, had 
hij , zegt men, groolelijks deel 
aan de onderhandelingen, 
welke het huwelijk van dien 
tot dusverre gelukkigen krijgs-
man, met de aartshertogin 
MARIA LOUISE, ten gevolge 
hadden. Maar anderen heb
ben met meer grond beweerd, 
dat zulks geheel buiten hem 
is geschied. Hij gaf bij deze 
gelegenheid (in Juhj 1810), 
in zijn hotel een luisterrijk 
feest, waarbij een brand uit
barstte, te midden van wel
ken , zijne schoonzuster, de 
prinses PAÜXINE VAN AREM-
BERG, a!s slagtoffer harer 
moederlijke liefde, sneefde. 
In 1812, werd hij aan het 
hoofd van een Oostennjksch 
leger van 30,000 man ge
plaatst .hetwelk, gezamenlijk 
met NAPOLEON, tegen Rus
land moest optrekken, Torst 
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KARBL PHIHPPÜS achtervolg
de gestadiglijk de Russen, en 
maakte zich meester van 
Pinsk, in Polen; in de 
maand Augustus, voerde hij 
het bevel over den fegter-
vleugel en het zevende corps, 
uit Saksische troepen bestaan
de , met Welke hij den veld<-
heer TORMAZOW sloeg; maar 
op zijne beurt door ToRMA-
zow en TSCHITCHAKOÏT ge
slagen , week hij naar het 
hertogdom Warschau terug, 
en behaalde den 16, 17 en 1$ 
Augustus, op den generaal 
SAKEN verscheiden voordee-
len, die echter, in tegen
spraak met de Fransche dag
bladen , door de Russische 
bulletins geloochend werden. 
Gedurende de laatste maan
den, van genoemd jaar 1812, 
hield zich de vorst vos 
SCHWARZENBERG, die welligt 
aan de veranderde gezindheid 
van Oostenrijk begon te twij
felen, in het hertogdom War
schau geconcentreerd, alwaar 
hij de stelling van Pultusk 
iezette. Hij was nog daar 
na de ongelukkige retraite 
van Moshau, en zelfs nog 
inFebruanj 1813. Zijn Sou-
verein gaf hem alstoen den 
veldmaarschalksstaf; BONA
PARTE zeide hem al glim-
lagchende : Gij hebt eenen-
schoenen veldlogt gemaakt, 
« w • ' . . . / / / terwijl hij dit 
laatste woord met zeer veel 
nadruk uitsprak. Hij b e 8 a f 

zich naar Weenen, en ver-
Jcreeg het bevel over het Ie* 
ger, dat in die stad werd 
zamensteld, om deel te ne
men aan het Europeeseri bond
genootschap tegen NAPOLEON: 
hij trok daarop naar Bres
den , vereenigde zich met de 
Russische en Pruissische le
gerscharen , en nam deel aan 
de gevechten van den 26 en 
27 Augustus» Hij volgde den 
28 de beweging der bond-
genooten , en plaatste zich in 
bergpassen, tusschen Saksen 
en Bqhemen, Daar wachtte 
hij de Fransche veldheeren , 
VANDAME en VICXOR af, 'die 
de Mlbe waren overgetrok-
ken, hetwelk aanleiding gaf 
tot den slag van Gulm, waarin 
het corps van VANDAMME ver
pletterd werd. Op den 16 
October, dag van den slag 
van Leipzig, welke de Fran-
schen noodzaakte Duitsch-
land te verlaten, voerde de 
vorst TON SCHWARZENBERG het 
opperbevel over het leger 
der bondgenooten , en ging 
voort met zulks te voeren , 
over al de legerscharen , tot 
op het einde van dien be-
ruchten veldtogt-, in welke 
hij groote militaire bekwaam
heden ontwikkelde. Pen 22 
December viel hij in Zwit
serland, en , in Janüarij 
1814 rigtte hij eene procla
matie aan het Fransche volk, 
waarin hij verklaarde enkel 

I gekomen te zijn, om den 
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vrede van Europa te her» 
stellen. Hij zond gedetacheer
de corps naar Geneve , Huu
rlingen en Belfort, trok al 
de Fransche vestingen voor
bij , en na zich met BLÜCHER , 
veldheer van het Pruissische 
Jeger, véreenigd te hebben, 
nam hij den 14 Januarij deel 
aan het gevecht van Brienne, 
en ontving bij die gelegen
heid , van Keizer ALEXANÜER, 
eenen rijken degen. Op den 
3 Maart viet de stad Troyes 
in zijne magt, en hij achter
volgde de Kanschen op den 
weg van "Nogent, Bij den 
aanval van Parijs, op den 
30 Maart, vaardigde de vorst 
VON SCHWARZENBERG eene 
nieuwe proclamatie uit , bij 
welke hij deParijzcnaarsuit» 
nóodigde, om het voorbeeld 
der inwoners fan Bordeaux 
na te volgen, en het juk van: ; 
NAPOLEON af \e schudden, 
liet provisioneel bestuur en 
de senaat verklaarden den 3 
April BONAPARTE van den , 
troon Vervallen , 'en beriepen 
de BOURBONS tot denzelven. 
De vorst VON SCHWARZENBÉRG 
zond aan den maarschalk 
MARMONT alle openbare pa
pieren en vereischte docu
menten , om hem het besluit 
Van deti senaat en van .het 
provisioneel bestuur bekend 
te maken. Men weet dat de 
Fransche maarschalk, na er 
in bewilligd te hebben , den 

• bepaalden tótslag der ge

beurtenissen grootendeels be
sliste. Met gunstbewijzen 
van aile vorsten , en vooral 
van LODEWIJK XVIII, over
laden , keerde de vorst VON 
SCHWARZENBERG naar Wee-
nen terug, en nam in 1815, 
bij de terugkomst van NA
POLEON van het eiland Elba 
de wapens weder op. Den 
15 Jnnij 1815, trok hij aan 
het hoofd van het Opper-
rijnsche leger, over den 'Rijn, 
en na den slag van Water-
loo, die de magt van BONA
PARTE vernietigd had , ver-
eenigde hij zich onder de 
muren van Parijs, met de 
Engelschen en Pruissen. Of
schoon hij in dezen veldlogt 
de gelegenheid miste, om, 
even als inden vorigen , zijne 
talenten aW den dag te leg
gen , versierde hem echter 
elk der verbondene mogend
heden , met eene der eerste 
orden vanhaar rijk. De kei
zer van Oostenrijk had hem 
eene erfelijke heerlijkheid in 
Hongarije gegeven , en hem 
benoemd tot president van 
den hofkrijgsraad. Hij was 
te teipaig, toen hij eens te 
paard rijdende eenen zwaren 
val deed, die hem den 15 
Oclober 1820 in het graf 
sleepte. Drie jaren te voren 
•was hij door eene hevige be
roerte aangetast geweest, die 
hem de geheele regterzijde 
verlamde. Hij was gehuwd, 
rnel ARM, gravin van Hoen-, 
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feld, weduwe van den laat* 
sten prins van ESTERHAZY , 
bij wie hij vijf kinderen ver
wekte. De Heer PROKESCII , 
een Oostenrijksch'e officier, 
heeft in het Hoogduitsch, eene 
Levensbeschrijving van dien 
vorst in het licht gegeven> 
Weenen, 1823. 

SCHWEDENBORG. — Zie SliVE-
DENBORG. 

* ScHWEDIATJER. (FRANCIS-
CÜS XAVERIDS) , een arts, den 
2.4 Maart 1748, leSteit ,in 
JYeder-Oostenrijk, uit eene 
oorspronkelijk Zweedsche fa
milie geboren , beoefende de 
verschillende takken der ge
neeskunde te Weenen, en 
volgde gedurende drie jaren 
dé cliniqué van D. r

 IÏAEN. 
Hij bezocht vervolgens een 
gedeelte van Europa, hield 
zich eenigen tijd in .Enge
land op , alwaar hij met het 
beste gevolg zijne kunst uit
oefende , begaf zich in 1784 
naar Schotland, en kwam 
vijf jaren later zich te Pa-
rijs vestigen , alwaar hij zich 
deed naturaliseren. Hij is in 
die hoofdstad den 27 Augus. 
tus 1824 "overleden. Men 
heeft van hem: l.°eeneLa-
tijnsche Ferhandeling, be
vattende de beschrijving der 
ontleedkundtge toebereidin-
ëen > en der heelkundige 
werktuigen, in het beau der 
geneeskundige faculteit van 

Weenen , Weenen , 1777, 
in 8.v° ; — 2.o Geneeswijze 
tegenwoordig in de zieken' 
huizen van Zonden gevolgd, 
Weenen, 1777, in 8.YOJ _ 
3.° Praktische waarnemin
gen , betrekkelijk de hard
nekkigste en meest verow 
derde f^enus-ziekten, in het 
Engelsen , Zonden , 1784, in 
8.vo; 3.e uitgave, Edimburg, 
1788, door den schrijver 
zelven in het Hoogduitsch 
vertaald, Weenen, 1786; 
— 4.° Volledige verhande
ling over de kenteekenen, 
de uitwerkselen, den aard 
en de behandeling der si-
philitische- ziekten , in het 
Fransch, Parijs, 1798; 
7.e uitgave, 1817, 2 dl.« 
in 8.vo; enz. SCHWEDI-
ATJER had te Zonden, met 
twee zijner medeleerlingen 
van Weenen, de doctoren 
NOOÏH en MILMANN, de uit
gave van een geneeskundig 
tijdschrift (Foreing med. He* 
view) ondernomen, waarvan 
hij twee jaren later de re
dactie met D.r

 SIMJTONS deel
de , en dat alstoen den titel 
van Zondon medicalJournal 
aannam. Doctor SWEDIABEU 
had zich bijzonder bezigge
houden met de ziekten , welke 
de ligtzinnigheid na zich 
sleept, en het is treurig er 
bij te moeten voegen, dat in 
verschillende landen , waarin 
hij zijne praktijk uitoefende, 
zijne cliënten zeer talrijk 
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•waren. Deze arts stond in 
betrekking met verscheiden 
invloedrijke personen der li
berale partij , en hij behoorde 
tot degene , die zich als bor« 
gen inschreven, voor de hee-
ren COMTE en DUNOYER , re
dacteurs yan den Censeur 
JEuropéen, tijdens het eer
ste staatkundige proces, dat 
hun teö opzigte van hun tijd
schrift werd aangedaan. 

-f- SCHWEICKHARDT ( C A -
THARINA WILHELMINA) , eene 
beroemdeJNederlandsche dich
teres , den 3 Julij 1777 te 
's Gravenhage geboren , uit 
eene Duilsche, doch sedert 
het midden der 17.e eeuw 
in Nederland gevestigde fa
milie. Haar vader , HENDRIK 
WILLEM SCHWEICKHARDT , 
was een verdienstelijk land-
schapschilder, en heeft in 
die betrekking billijken roem 
verworven, hij overleed te 
Londen, den 8 Julij 1797. 
Reeds in den jeugdigen leef
tijd van 9 jaren naar in
geland verplaatst, en al
daar onderwezen, in alles 
wat gerekend wordt tol eene 
beschaafde opvoeding te be-
hooren, moest noodwendig 
Hj CATHARINA WILHELMINA 
de Engelsche'letterkunde al 
spoedig het meest beoefend 
worden ; en hoewel zij doo.r 
afkomst en geboorte de Hoog-
en Nederduitsche talen als 
haar volkomen eigen mogt 

aanmerken, en reeds zeer 
vroeg met de Fransche, Spaan-
sche en Italiaansche letteren 
bekend was, bepaalden zich 
toch vooral hare meeste oe« 
feningen tot het Engelsen, 
BILDERDIJK , die reeds vroe
ger het gezin SCHWEICKHARDT, 
te 's Gravenhage gekend had, 
en toenmaals het hoofd des» 
zelven als advokaat in een 
regtsgeding had bijgestaan, 
vond , toen hij , ten gevolge 
der omwenteling van het jaar 
1795, uit het land werd ge. 
bannen, en uit Hamburgzich 
naar Londen had begeven, 
bij zijnen vriend .ScHvmcK-
HARDX ondubbelzinnige blij
ken van vriendschap en on-
bekrompene gastvrijheid. On
derlinge overeenstemming yan 
gevoelens, gemeenschappelij
ke letteroefening, en gedu
rig© omgang bragten weldra 
naauwere betrekkingen te 
weeg tusschen BILDERDIJK 
en de oudste dochter van 
SCHWEICKHARDT, die spoedig 
in het volgende jaar, door 
het hechten van den huwe
lijksband werd bekroond. Blij
kens de jaarteekening van 
vele dichtstukken in de vier 
deelen Poëzij door BILDER
DIJK uitgegeven, voorhanden, 
waar al de verzen, niet met 
B. maar C. W. of S., of ook 
wel K. W. B. geteekend, 
door onze dichteres zijn.ver
vaardigd , moet zij zich voor
al in de jaren 1796 en 1797, 
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onder de leiding van BILDER-
DIJK aan de Nederduitsche 
dichtkunde hebben toegewijd. 
Ook in de oude en zelfs in 
de Oostersche talen maakte 
zij geene geringe vorderin
gen. Nog vóór het overlijden 
baars vaders, verliet zij in 
1797 Londen met BILDER-
DIJIC, en heeft van dien tijd 
af zich met haren echtgenoot 
in Duitschland opgehouden, 
eerst te Hamburg en daarna 
te Brunswijk, terwijl in 
1800 en 1801, eene lang
durige verwijdering tusschen 
de echtgenooten plaats had , 
die later zich in Brunswijk 
weder hebben vereenigd , hij 
welke gelegenheid zij een 
dichtstuk vervaardigde geti
teld : Jan mijnen gemaal, bij 
on%e hereeniging te, Bruns
wijk , na eene langdurige 
afzondering, voorkomende 
in het 3.de dl. der Poëzij, 
blz, 145. In 1806 werd BIL-
DERDIJK in het vaderland te
ruggeroepen , en vestigde zich 
na een kort verblijf te Gou* 
da, met zijne echtgenoote 
te 's Gravenhage, later te 
leyden. In het jaar 1808 
hun verblijf te Katwijk hou
dende, verwisselden zij deze 
Woonplaats spoedig met Jnt' 
sterdam. Na een verblijf van 
zeven jaren in die stad ver
plaatsten zij zich in 1817, 
andermaal naar Leijden, en 
>n 1827 naar Haarlem, al
waar mevrouwe CATHARINA 

WILHELMINA BlLDERDIJK geb. 
ScHWEICKHARDT , den 16 
April 1830 overleed. Hare 
uitgebreide taalkennis en we
tenschappelijke beschaving, 
ging gepaard met eene uit
stekende bekwaamheid, in 
de schoone kunsten. In toon-
en zangkunst werden hare 
gaven hoogelijk geroemd en 
in het teekenen van bloem
stukken en landschappen in 
waterverw heeft zij bewon
derenswaardige proeven ge
leverd, terwijl hare bekwaam
heid en kiesche smaak in het 
borduren van landschappen 
met de naald zoo groot was, dat 
deze stukken een verrassend 
zinbedrog te weeg bragten , 
en. weinige kunstenaressen 
haar in dit vak mogten ge
lijk geacht worden. Bij al 
deze uitstekende talenten paar
de zij een' voortreffehjken 
dichtgeest, die de sierlijk
heid van uitdrukking bij de 
kracht van denkbeelden wist 
te voegen , waardoor zij se
dert ruim 30 jaren onderde 
dichteressen met onverwelk-
b'ren luister op de,n Neder-
landschen zangberg heeft mo
gen schitteren. Zachtheid en 
vloeijendheid van toon, ern
stige verhevenheid van denk
beelden, betooverende gemak
kelijkheid van versbouw ken
schetsten -hare dichterlijke 
genie, terwijl zij daarbij ner
gens het eigenaardige zachte 

, harer kunne verzaakt of ter» 
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liest. Hare meeste dichtvruch-
ten van vroeger tijd zijn als 
bijdragen opgenomen in de 
dichtbundels, door haar' echt
genoot in het Jicht gegeven 
de voornaamste derzelve zijn: 
1.° LYCIDAS en EGLE, beurt
zang ter verjaring van ELK, 
H. mevrouw de prinses van 
Orqnje-JYassati. —; 2\°£L-
FRlDE een oorspronkelijk 
treurspel. — 3.° IFIGENIA 
in Aulis, naar RACINE ge
volgd , verder leverde zij na
volgingen van deze Dichlstuk-
jes: — 4.° de Schaapjens 
naar mevr. DKSHOÜUÈKES , 
Graaf LAVZUnis , naar BLU-
MAUER; Z^o^o/j^naarBüR-
GER , alle op eene wijze be
handeld, die den roem van 
oorspronkelijkheid daaraan 
toeeigent. — 5.° De Over
strooming , een oorspronke
lijk dichtstuk , ter gelegen
heid van de rampen, die 
Nederland, in 1809, door 
watervloeden hebben getrof
fen. Ook bestaat er van hare 
hand ? — 6.° een bundeltje 
Gedichten voor hinderen, 
lieve, eenvoudige, juist in 
den waren kindertoon opge
stelde stukjes.— Behalve deze 
en vele andere onder de wer
ken van haren echtgenoot 
opgenomen stukken, behaalde 
ZU « wat waardig is tan eene 
vrouw te vermelden, in 1816, 
den eersten prijs bij de ko
ninklijke maatschappij van 
«fihoone kunsten te Gend, 

voor eene JVederduitsche can
tate op den Veldslag van 
PFaterloo. Ook de konink
lijke maatschappij van Va-
derlandsche taal- en letter
kunde , te Brugge, deed eene 
billijke hulde aan hare uit-
mentende talenten , door haar 
in 1828 tot eerelid van dit 
genootschap te verkiezen. Zie 
verder het artikel UIIOERDISK, 
in het Bijvoegsel tot dit Werk. 

* SCHWEIGHaUSBR (JoAN-
KES) , oud deken , en hono
rair hoogleeraar der Griek-
sche letterkunde der akade-
mie van Straatsburg, hoog
leeraar der Oostersche talen 
en Grieksche letterkunde aan 
het protestantsch seminarie, 
vrijlid der akademie van op
schriften en schoone letteren, 

. ridder van het legioen van 
eer, enz., te Straatsburg, 
den 25 Junij 1742 geboren. 
Zijn vader was predikant en 
kanonik van Sr. THOMAS. 
Reeds in den ouderdom van 
vijf jaren, volgde de jonge 
ScHWEiGHaosER de lessen van 
het gymnasium, en onder
scheidde er zich door snelle 
vorderingen. In 1755 werd 
bij onder de studenten der 
universiteit ingeschreven. Hij 
volgde eerst de leergangen 
voor het Latijn, het Grieksch, 
het Hebreeuwïch en de ge
schiedenis. De beoefening 
der letterkundige geschiede
nis, der wis-en natuurkunde 
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en der wijsbegeerte . b e 
reidde hem tot die der god
geleerdheid. : hij bestemde 

^ zich voor de evangelie-dienst. 
Intusschen door eenen bepaal
den smaak voor de kruid-
kunde medegesleept , legde 
hij zich met ijver op dezelve 
'toe, hij volgde evenzeer de 
"scheikundige lessen, beoe
fende de genees, ontleed* en 
sterrekunde. De wijsbegeerte, 
in verband tot de godsdienst, 
was hem voornamelijk dier
baar. De eerste vrucht zijner 
wijsgeerige en godsdienstige 
studiën was eene Lalijnsche 
verhandeling over het Zede" 
lijk stelsel des heelals; hij 
verdedigde dezelve in 1767, 
en zij verwierf zulk eene 
goedkeuring , dat men hem 
de universitaire eerbewijzen 
toekende, enkel voor die-
kweekellngen bestemd, welke 
zich onder alle andere on
derscheidden. Na den dood 
van eenen tachtigjarigen va
der , kon SCHWEIGHaOSER 
aan eene zucht voor het rei
zen voldoen , ' waaraan tot 
dusverre kinderliefde hem 
niet had vergund toetegeven. 
Hij begaf zich eerst naar 
Parijs, alwaar hij tien maan
den verbleef, zorgvuldig de 
museums bezoekende, ter* 
•wijl hij nasporingen in de 
bibliotheken maakte , en met 
verscheiden geleerden, die 
hem met hunne welwillend-

XXII, DBEI» 

heid vereerden, in betrekking 
kwam. Hij volgde de leer
gangen van het Arabisch en 
Syrisch, door DE GUIGNES 
in het College de France 
voorgedragen. Hij stond op 
het punt om naar Engeland 
overtesteken , toen een kwee-
keling van MICHAELIS van 
Göllingen, hem aanraadde, 
de beoefening der Oostersche 
talen , onder de leiding van 
dien beroemden hoogleeraar 
te gaan voortzetten. SCHWEIG» 
HaosER vertrok in 1768 naar 
Göllingen, Hij maakte er 
kennis met verscheiden be
roemde mannen, onder welke 
men kan noemen FEDER en 
HErjfE. Tan daar begaf hij 
zich "naar Saksen, en te 
Salie gekomen , maakte hij 
gebruik van de lessen van 
de bekwame letterkundigen 
REISKE en DATHE; met den 
eerste zette hij de beoefening 
van het Arabisch en Grieksch, 
met d?n tweede die van het 
Syrisch voort. ScHWÈlGflaü-
SER begaf zich achtereenvol
gend naar Zeipaig, Drêsden, 
Berlijn; in deze laatste stad 
werd hij,door de leden der 
akademie op de eervolste 
;wijzeontvangen, enbragtbet 
grootste gedeelte van zijnen 
tijd door in het gezelschap 
der BASEDOW'S, der SULTER'S , 
der BÜSCHING'S, der MfijSDEts-
SOHN'S. Hij kwam verbolgens 
te Zeip&ig terug; begaf zich 

'h 
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van daar naar Neder-Saksen, 
en bezocht te Brunswijk 
den beroemden LESSING; ein
delijk scheepte hij zich op 
de Elbe in, en kwam te 
Zonden r waar hij voedsel 
vond voor zijne wetenschap
pelijke nieuwsgierigheid. Met 
aanbevelingsbrieven voor Ox* 
ford voorzien, vond hij aan 
die beroemde universiteit een 
even zoo welwillend onthaal 
als te Londen, Hij bragt er 
kostbare oogenblikken door, 
in het gezelschap van ver
scheiden mannen van ver
dienste, onder anderen den 
bisschop LOWTH.- De Bodle-
aansche bibliotheek, werd 
door den vice-kanselier. der 
universiteit plegtiglijk voor 
hem geopend, In 1769, 
keerde hij naar zijn vader
land terug, en maakte op 
zijne doorreizedoor Holland, 
kennis met RÜHNKENIÜS. Bij 
zijne komst te Straatsburg 
kwam hij in vriendschaps-
«hetrekking met den beroem
den hellenist BRÜNCK, dien 
hij later behulpzaam was, 
in zijne uitgave eener keuze 

> van grieksche treurspelen , 
ScHWEiGHaüSER was voor het 
vak van onderwijs geboren : 
niet lang duurde het of hij 
volgde: zijne roeping. Hij 
begoq met verscheiden zijner 
vrienden > in de beoefening 
der Oostefsche talen opte-
leiden. Met ijver legde hij 
zich op nieuw op de wijs

begeerte toe,, en in 1770 
werd hij tot adjunct-hoog» 
leeraar der redeneer- én bo' 
ven-natuurkunde aan de uni
versiteit van Straatsburg , 
benoemd. Hij nam bezit van 
zijnen leerstoel meteene ver
handeling , waarin hij trachtte 
te bewijzen , dat de mensck 
eene duidelijker kennis van 
zijnen geest dan van de uit
wendige naken heeft. Het 
is, omtrent dit tijdstip van 
zijn leven, dat men zijne 
verhandelingen over den «e-
delijken ain, en zijne Wijs* 
geerige denkbeelden, over 
de Godgeleerdheid van So» 
ciums, en over de meden 
van dien wijsgeer, moet 
plaatsen. Al deze stukken, 
zijn door den schrijver later 
(1806), in zijne Wijsgeer» 
ge werken gezamenlijk in 
het licht gegeven. Hij heeft 
er een aanhangsel bijgevoegd 
over de menschelyke miei, 
uit een Hoogduitsch leesboek 
vertaald, hetwelk hij niet 
beneden zich had geacht, 
voor het gymnasium zamen-
te stellen. Zijne wijsbegeerte 
neemt geen enkel uitsluitend 
gevoelen aan. Daarenboven 
heeft zij iets van hetgenewat 
de Schotsche school onder
scheidt, met eene verklaar
de tint van christendom. 
ScHWElGHarjSER was in 1775 
in den echt gttreden, flij 
werd vader van twee zonen, 
waarvan de eene dezelfde 
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loopbaan' heeft gevolgd, en 
met eer in zijne voetstappen 
treedt. In 1778 werd, hij 
tot den leerstoel voor het 
.Grisksch en de Oóstersche 
talen beroepen. Hij opende 
zijnen leergang met eene ver
handeling , waarin hij de be
oefening der wijsbegeerte met 
die der talen vergeleek, en 
trachtte te bewijzen , dat de
zelve onderling minder ver
schillen , dan men gewoon
lijk meent. SCHWEIGHÜÜSEH 
•werd door BRÜNCK in be
trekking gebragt met SAMIJEI. 
MÜSGRAVE, uitgever der treur
spelen van EÜRIPIDES. Mns-
GKAVE had het ontwerp ge
vormd , eene nieuwe uitgave 
van APFIANU5 te leveren. Hij 
nam ScHWEtGHausER tot me
dewerker. De dood , die den 
geleerden Engelander ver
raste , liet aan den Straats
burger den geheelen roem 
der uitgave. Zij verscheen 
te Zeipaig in 1785, Hij gaf 
in 1789, taal- en geschied
kundige verbeteringen in het 
licht f/ om in het Lexicon 
van STTIDAS aantebrengen. 
Dit zelfde jaar zag het l.8*0 

deel eener nieuwe uitgave 
van POLYBIÜS in het licht 
verschijnen, welke, in •weer
wil der vervolgingen., waar
aan de onvermoeide letter
kundige gedurende het schrik
bewind was blootgesteld, in 
1795 ten einde werd gebragt. 

H 

Na eenigen tijd van balling
schap keerde hij naar zijne 
haardstede terug, en gaf ach
tereenvolgend , te beginnen 
met 1798, zijne uitgave van 
den MANUCTIUS van EPIO-
XEXDS , en van de door A R -
RIANUS verzamelde redevoe
ringen van dien wijsgeer, 
van het Commentarium van 
SIMPLICIVS enz. in het licht. 
Van 1801 tot 1807 verscheen 
zijne uitgave sn.n^ixiïENEüs' 
Intusschen was Frankrijk 
tot rust gekomen , en de ver
dienste nam hare plaats we
der in. Het nationale insti
tuut had zijne eerste regeling 
ontvangen , en ScnwEiGHao-
SER was er in begrepen als 
corresponderend lid der derde 
klasse. Toen in 1816 de re
organisatie der geleerde ge
nootschappen plaats had, ont
ving hij den titel van vrij lid. 
der akademie van» opschrif
ten en schoone letteren. Hij 
was daarenboven lid van ver
scheiden andere geleerde ge
nootschappen, en had tot 
belooning voor zijne werk
zaamheden het truis van het 
legioen van eer ontvangen. 
Onder zoo vele vleijende on
derscheidingen , moeten wij 
niet vergeten de gouden me
daille, die hem in 1826, 
door de koninklijke letterkun
dige maatschappij van Zon
den werd toegekend. Tijdens 
de oprigting der centraal-

r2 . 
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scholen, was ScHWElGHar/sER 
tot hoogleeraar der oude let
terkunde aan de centraal 
school van den NederrBijn 
henoemd. Bij de oprigting 
der nniversiteit, werd hij tot 
den leerstoel der Grieksche 
letterkunde beroepen , en 
tot deken der faculteit van 
letteren der akademie van 
Straatsburg benoemd. Hij 
nam déze bedieningen tot in 
1814 waar. Ook had hij weder 
bezit genomen van den leer
stoel voor het Grieksch en 
de Oöstersche talen, die vroe
ger aan de universiteit ver
bonden, thans tot het pro-
iestantsch seminarie was over
gegaan. Het in het licht ver
schijnen zijner uitgave van 
HERODOTUS, .welker verdiens
t e , die der voorgaande eve
naart, begon in 1816 en het 
laatste deel verscheen in 1824. 
Dit deel alleen , zou een vol
doend gedcnkleeken zijn , 
om ScHWEiGHa'üSÈR, in den 
rang der eerste hellenisten 
mn Europa te plaatsen. Het 
is een Lexicon, in den smaak 
van datgene wat hij voor Po-
ITBiüs had vervaardigd ; en 
deze beide werken versprei
den een groot licht, niet 
alleen over de schrijvers, aan 
welke zij zijn toegevoegd, 
maar over eene menigte, ter 
beoefening van de Grieksche 
taal, belangrijke punten. Hij 
is te Stram$,burg den 19 
Januarij 1830 overleden. De 

Ij heer CÜVIBR, hoogleeraar 
der geschiedenis bij de letter
kundige faculteit van Slraats~ 
burg, sprak in dealgémeene 
vergadering van de.vijf aka-
demiën dier stad, den 25 
Februarij deszelfden jaars, 
zijne geschiedkundige Lof
rede uit, 

SCHWENCKmD (K ASPAR 

1 VÖN), in 1490, op zijn kas
teel van Ossig, in het her
togdom Ligmlz , in Silezi'é , 
geboren., verdedigde in het 
begin de partij der protes
tanten;, maar kort daarna 

I randde hij hen aan, in eene 
leerhandeling over het mis
bruik dat menvanhetevan-

I gelie maakt, ten gunste van 
de vleeschelijke zorgeloos
heid. JDit werk wikkelde 
hem in 1525 in een mond-' 
gesprek met LÜTHER. Zijne 
bijzondere dwalingen deden 
hem evenzeer verwerpen door 

[ de Catholijken, deLuthera-
nen en de Calvinisten. Aan 
alle p'artijen hatelijk gewor» 
den, werd hij uit Sileai'è ver
dreven, alwaar hij reeds een 
aantal aanhangelingen had 
gewonnen. Hij dwaalde van 
de eene plaats naar de andere, 
zonder bijna ergens in vei
ligheid te zijn , en overleed 
te Ulm in 1561. Al zijne 
Werken zijn gezamenlijk uit* ' 
gegeven in 1564, in-fol.; 
en in 1592, in 4 dl.» in 
4»*o LÜTHER leide dat het 
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de duivel was', die dezelve 
had uitgebraakt. Men vindt 
nog tegenwoordig in eenige 
dorpen van Silezi'4 Schwenck-
feldianen. Zijne verhande
ling De statu, officia et cog-
nitione CBRISTI , 1546, in 
§J°; is zeer zeldzaam en 
wordt door de liefhebbers 
gezqch t. JOANNES Mit AN heeft 
een uitmuntend werk in het 
licht gegeven , over de dwa
lingen dezer ketters , en over 
de middelen om hen tot de 
eenheid terug te brengen , 
onder jdezen titel: Quinque 
demons(rationes ex princi-
piis a quolibet ckristiano 
admissis, neminem sance 
menlis et salutis amantem in 
secla Schwenckfeldiana per* 
severare posse. Aïeiss , 1720', 
in -8.v? 5 met de verdediging 
van'dat werk , Praag, 1721. 

SCHWENTER (DANIËL), te 
Neurenberg geboren, onder
wees gedurende 28 jaren te 
Altdorf de wiskunde, tot 
in 1636, in welk jaar hij 
in'zijn 51.ste jaar overleed ; 
zijne vrouw was hem eenige 
dagen in den noodlottïgen 
overgang voorgegaan , zoo als 
ook tweelingzonen, waarvan 
zij bevallen was. Éen zelfde 
graf vereenigde*hen alle vier. 
Men heeft van SCHWÉNTER: 
1«° Wijsgeerige en wiskun
dige uitspanningen, getiteld: 
Delicice physicomathemati- ' 

H l 

cce; — 2.o eene Beoefenende 
meetkunde, enz, 

SCHWERIN ( C H R I S X O F P L , , 
graaf: vém), gouverneur van 
JYeiss en van' JSrieg, gene
raal veld-maarschalkjinjdienst 
des konings ,va.n Pri(issen-t 
den 26 October; 1684,; in 
Zweedsch-P ommeren gebo}-
ren , verhief zich. door zijne 
verdiensten, en won den IQ 
April 1741 , den slag van, 
MolwiH, juist op het tijd
stip, dat de Pruissen den-
zelven voor verloren achtten; 
Zelfs FREDKBIK II , J n zijn 
werk: Geschiedenis van mij' 
nen tijd, zegt uitdrukkelijk , 
dat in zijn leger toenmaals 
slechts de maarschalk SCHWE-
RIN, een man van verstand 
en een ondervindingrijke 
generaal kon genoemd wor
den. Men weet dat deze ze
gepraal, aan de Pruissen het 
bezit van Sileaië verzekerde. " 
SCHWERIN onderscheidde zicjhv 
in alle gevechten, welke se
dert dien tijd tegen de Oos
tenrijkers geleverd werden, 
en sneuvelde in den slag van 
Praag, in 1757. De koning 
van. Pruissen liet hem ia 
1769, op het Willems-plein 
te Berlijn, een marmeren 
standbeeld oprigten, «n kei
zer JOZEF I I , in 1783 , een 
gedenkteeken op de plaat*, 
waar hij sneuvelde, > 

b 3 
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* 'SdOPPJÜS (GASPARÜS 
SCHOPP, meer bekend onder 
den Latijnschen naam van), in 
1576, in den Opper-Palls 
g'eborén i 'studeerde met zoo 
veel roem aan de universiteit 
tèn van zijn vaderland dat hij 
reeds in den ouderdom van 
16 jaren als een goede schrij
ver bekend was. Zijn hart 
beantwoordde niet aan zijnen 
gèèst; hij was van natuur 
driftig én boosaardig. Hij 
zwoer in 1599' het pro-
testanüsmus af, en werd 
Calholijk, maar zonder daar* 
om zijne inborst te verande
ren. Hij werd de AïTlÉAder 
schrijvers, én bezat al de 
eigenschappen om die rol 
wel fe spelen: verbeeldings
kracht , geheugen , Veel let
terkunde en eene boven-
rnatige laatdunkendheid. De 
smaadwoorden aller talen wa
ren hem bekend, en dikwerf 
maakte hij gebruik van dezelve. 
Met déze sclioone geleerdheid 
paarde hij eene volslagenè on
kunde met de gebruiken der 
wereld; hij was noch be-

. scheiden in gezelschap, noch 
eerbiedig bij degröoleo. Hij 
was een razende van eene 
nieuwe soort, die koelbloe
dig de gruwelijkste lasterin
gen uitbraakte. JOZEF £C4-
LIGKK was voooral.het voor
werp z|öer Woede en zijner 
hekelingen. Nadat deze ver
waande man eene zoogenaam- ,, 
<ie geschiedenis zijner fami- f 

He, volgens hem aan vorsten 
verwant, had in hét licht 
gegeven, verijdelde SCIOPPIOS 
al de aanmatigingen van SOA-' 
IIGER , die Op zijne beurt al 
de vlakken der familie zij
ner tegenpartij aan het licht 
bragt. Zijn libel, getiteld; 
Eet leven en de bloedver
wanten van GASPARVS 
SCIOPPIUS , deelt ons het 
geslachtregister van dezen 
CERBERUS der letterkunde 
mede. Maar de gruwelen 
betrekkelijk de familie tan 
SCIOPPIOS in het licht ge
geven , schenen hem slechts 
eene uitnoodiging te zijn, 
om nog verder te gaan. Hij 
verzamelde alle kwaadspre
kingen en lasteringen tegen 
SCALÏGEB. verspreid, vervaar
digde er een groot boekdeel 
van, onder hetwelk hij tracht
te hem te verpletteren. BAIL» 
I,ET zéidë dat ScioPPIüS in 
dit geschrift de grenzen van 
een' collegiê-correclor, ja 
%elfs van eenen scherpreg-
ter overschreed, Niemand 
verstond beter dan hij, om 
Weerwraak te gebruiken. Hij 
behandelde in zijnen Mede-
siasticus, Harburg, 1611, 
in 4. t 0 ; met de verregaand
ste minachting JACOBPS Ï, 
koning vwa * Engeland, en 
zijne beide ijverigste voor
standers , CASADBON en Dt 

PlESSIS-MORNAY , wijl zij hfiBl 
in'een punt van geleerdheid 
hadden tegengesproken. Zijn 
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libel werd te Londen open-* 
lijk verbrand; en zijn af* 
beeldsel, in eene tooneelvoor
stelling ,' waarbij de vorst 
tegenwoordig was, opgehan-
gen, JACOBUS liet hem daar
enboven door zijnen afgezant 
in Spanje stokslagen geven , 
terwijl der wraak hem zoo 
ver dreef dat hij de zotter-
Dijen van zijnen tegenstre
ver, in ernstige overweging 
nam. Men weet dat de ko
ning van Engeland, door 
HENDRIK IV.., van Frank* 
rijk, Meester' JACOB ge
noemd , veeleer eene mis
daad van gekwetste majesteit 
zou hebben vergeven, dan ' 
de minste aanranding zijner 
kunde of geleerdheid. Ia 
zijne geschillen met de Je
suiten, gaf SCIOPPIÜS , meer 
dan dertig schotschriften te-
gen de maatschappij in het 
licht, waarvan de lijst bestaat. ' 
Op het einde zijner dagen 
hield hij zich bezig met de 
verklaring van het Boek der 
openbaring, en overleed té 
Padüa, in 1649. Er bestaan 
van hem 104 werken, in 
welke men letterkunde én 
eenigen geest ontwaart. Dé 
voornaamste zijn; l.° Feri-
similium libri IF, 1596, 
in 8/vo • — 2,o Cotntnenta* 
rius de arti critica, 1662 > 
in 8,vo; _ . 3.0 j)e sua ad 
catholicos migratiom, 1600, 
in 8.vo; _ 4,0 tfotaiionos 

critica} in Phedrum, in 
Pridpëiat jPadua, 1664, 
in 8.vo; welke men bij de 
Fariofum kan voegen ;•.•*-. 
5i° Suspectarum lectionüm 
libri F, :1664, in 8.vo; 
-4- 6.° Classicum bèlli 'sa* 
cri, 1619, in 4.to; — 7.0 
Collyrium regium, 1611 , 
in 8.vo; een goed werk, dat 
in de daad de oogen van 
JACOBOS I ha!d kunnen ope* 
neb, indien zijne dogmati
serende inborst dezelve niet 
voor het licht had gesloten 
gehouden ; — 8.0 Grammat 
tica philosophica , 1664; 
in 8.V0; — 9i°- Jtelatió ad 
reges et principes de 'slran. 
tagematibus y etc, societatis 
jEsir, 1641, in 12.«ao 
Bij gaf dit libel onder den 
naam- van AXFONSOS DE VAR-» 
GAS in het licht. Vroeger 
Was hij met de Jesuiten zeer 
bevriend geweest; maar na 
dat die vaders niet gunstig 
waren geweest, ten opzigte 
van een rekwest, hetwelk 
hij in 1630 , aan den rijks
dag Van Regensburg had 
aangeboden, ten einde eene 
jaarwedde te bekomen, welk 
rekwest aan de Jesuiten werd 
verzonden , als zijnde > de 
biechtvaders des keizers en 
der keurvorsten, keerde Sci-
opriüs zijn geheele geschut 
tegen hen. BELLARMINÜS had 
echter in hem geprezen Pe* 
ritiam scripturarum sacra-

h 4 
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rüm ,'., %elum oonversiones 
hcerëticorum , 'libertatem in 
Thuano reprehendendo ,.enz, 
maar SCJOPPIUS vergat dezen 
lof; om zich enkel met de 
weigering beziggehouden, 
welke ]hij :aan hen'toeschreef. 

SCJFJO(PÜBXÏÜSCORNEHDS) , 

bijgenaamd; Jfricanus, zoon 
. van PCBUÜS CORNEIIÜS Sci-

pio.,- Romeihschi consul ,• in 
het jaar 218 vóór J . t C . , 
was nog geenr.18jaren, toen 
hij in den slag-van Tibinus t 
aan zijnen' vader het leven 
redde. Na dien van Cannce 
belette hij den Rouieinschett 
adel,^ö?we te verlaten. Nadat 
zijn vader en zijn oom::, tegen 
de Carthagers strijdende^ hét 
leven hadden verlöreri, werd 
hij in den ouderdom van 24 
jaren haar^6/Jttw/e gezqnden. 
Hij veroverde hetzelve in 
minder dan vier jaren , sloeg 
het vijandelijke leger, en 
nam in eenen enkelen dag 
CartKagena in. Daar de 
Trouw van MARöOïrïtrs en de 
.kinderen van INDIBIMS, die 

•tot de voornaamslendeslands 
behoorden -, zich onder de 
irijgsgevangenen bevonden , 
liet de edelmoedige overwin
naar , dezelve op eene eer
volle wijze naar hunne bloed-
vefwanten terugvoeren. Dit 
gedrag droeg evenveel bij lot 
2ijne overwinningen als zijn 
moed. Hij maakte een einde ij 
aan den oorlog met Spanje |J 

door efin'en grooten veldslag,' 
welken hij in Bcetica leverde, 
waarin hij meer dan 50,000 
man voetvolk en 4000 'rui
ters, versloeg. In het jaar 
205 vóór J . C. werd hij tot 
consul verkozen. StiiPlO bragt 
den oorlog naar Afrika Over. 
Hij sloeg HiSDRUBAtj een' 
der beste Carthaagsche veld-
heeren f en overwon SFPHAX , 
koning van fflimidië, in 203 
vóór J. C. - Hij overrompelde 
eerst zijne legerplaats gedu
rende den nacht, stak dezelve 
in den brand, en versloeg 
hem vervolgens in geregelde 
slag-orde. De gevolgen dezer 
overwinning waren verbazend) 
en welligt waren zij zulks 
nog meer geweestv indien 
SGIPIO regtloe op Carihago 
was afgegaan. De oogenblik 
scheen gunstig; maar hij meen
de, even gelijk HANMBAL voor 
de poorten van Home, dat 
alvorens eene hoofdstad te 
belegeren, men zich vafst in 
hel land moest vestigen. In 
het volgende jaar had er tus-
schen deze "beide beroemde 
veldheeren eene bijeenkomst 
plaats/ ten einde er over den 
vrede te spreken; maar zij 
scheidden weder, zonder het 
omtrent een enkel punt eens 
te worden, en_ snelden weder 
te wapen. De slag van Zama 
werd geleverd ; . hij besliste 
tusschen Home en Carihago. 
Nadat HANNIBAL langen tijd 
den grond betwist had, sag 



S C I . 621 

hij feich verpligl de vlugt te 
nemen. Twintig duizend Car-
ihagers bleven op het slag
veld , en even zoo veel wer
den er krijgsgevangen ge
maakt. Deze- overwinning 
verschafte aan Rome den 
yoordeeligsten vrede» SCIPIO 
-werd met den zegetogt en 
tóet, den bijnaam van JtfrU 
kanervereerd. Men, schonk 
aan;elk zijner \soldaten twee 
«morgen lands,, voor. elk jaar 
dat zij in Spanje en in Afrika 
de wapens hadden gevoerd 
(hetwelk;] böwijst hoe weinig 
dat Italië omtrent dien tijd 
nog bevolkt was). In het jaar 
194 vóór J . G. werd hij ten 
tweeden ma le tot consul ver? 
kozen ; , maar de kuiperijen 
zijner mededingers verzwak
ten zijnen invloed. Moede 
van-tegen hen te worstelen, 
begaf hij zich naar A%ïè, 
alwaar hij gezamenlijk met 
zijnen broederry, in het jqar 
189 v. J . C. den Syrischen 
koning, ANTIOCHDS , versloeg. 
In Home teruggekomen , na
dat ANTIOCHUS zich aan de 
hem voorgeschrevene voor
waarden onderworpen had, 
Werd hij door dé beide P E -
miossEN voor het volk ge-
bragt. Deze beide gemeens» 
mannen beschuldigden hem , 
op verzoek van CATO , die 
Tan gevoelen was dat de ze
gepralen de misslagen der 
veldheeren niet moesten be-

H 

dekken, van landdieverij. Zij 
beweerden dat .hij groote 
sommen van ANXIOCHDS had 
ontvangen, ten einde -hém 
eenen voordeeligen vrede te' 
.verschaffen. De overwinnaar 
van HANNIBAL vanSTPHAXen 
van Garthago , zag zich.yer* 
pligt de treurige rol van-be
schuldigde te spelen. Hij stelde 
zichie-vreden deneerstendag 
een verhaal "zijner heldenda
den en diensten te doen» Deze 
verdediging werd met toejui
ching aangehoord. De twee
de dag was nog roemrijker 
voor hem: » Gemeensman-
nen, zeide hij j ..en gij bur
gers , het is op dergelijken 
dag , dat jkHANNiBAE.en de 
Carthagers overwonnen heb: 
komt, Romeinen , laat ons 
tempel waar ts gaan , om aan 
de goden plegtige dankbetui
gingen op te dragen 1'.' Men 
volgde hem in de daad , en 
de gerneensmanneri bleven al
leen met den oproeper v,a,n 
den beschuldigde. De zaak 
werd voor de derde maal 
aangehaald j , maar SCIPIO was 
niet meer te Rome; hij had 
zich "naar zijn landgoed te 
jLinternum begeven > alwaar 
hij kort daarna, in het jaar 
180 vóór ,T. C. overleed , den 
roem nalatende van eenen 
veldheer, die met groote in-
zigten eene vaardige uitvoe
ring paarde. Men kent het 
voorbeeld van zelfbeheer-

h 5 
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sching, hetwelk hij gedurende 
den oorlog van Spanje gaf. 
Bij de inneming van Carthct-
gena bragten zijne soldaten 
bij hem een jong Spaansch 
meisje, hetwelk zij in de 
stad gevonden hadden. Hare 
schoonheid overtrof den glans 
harer geboorte, en zij werd 
smóorlijk bemind van een1 

Celleberisch vorst ALLOTIÜS 
(zie dat artikel) genaamd, 
aan wien zij verloofd was. 
SCIPIO zag zijne gevangene , 
en gaf haar ongeschonden 
aan haren vader en aan haren 
minnaar; terug. Deze daad 
verrukte de Spanjaarden van 
bewondering, zij lieten voor 
SCIPIO èeh zilveren schild 
Vervaardigen, waarop-zij in 
half-verheven beeldwerk Was 
voorgesteld. Dit schild , in 
1656, in de li/ióne, bij 
Avignön , teruggevonden , 
wordt in de koninklijke bi
bliotheek van Frankrijkhs-
Waard. De overige natiën, 
en de schrijvers aller volgen
de eeuwen , hebben dezen 
trek van onthouding, onder 
de heldhaftigste daden der 
oudheid gerangschikt. Zij was 
echter in SCIPIO eene soort 
van tegenstrijdigheid {incon
sequentie); want deze Ro
mein was niets minder dan 
kuisch. Hij was buitengemeen 
aan de zinnelijke vermaken 
overgegeven, en bevredigde 
dezelve met weinig kiesohheid. 
Hfl Week dus bfr deze gelegen

er I; 

heid van Zijne grondbeginse
len of van zijne gewoonte af { 
hetzij dat : de roem, welke 
hij voorzag, dat de vrucht 
moest zijn, eener gerucht* 
makende ^elf-beteugeling , 
hem verkieslijk scheen boven 
een voorbijgaand genot; of 
dat de verzading hem op 
dezen oogenbJik ongevoelig 
voor dit nieuwe voorwerp, 
van liefde had gemaakt. Vol
gens PLÜTARCHÜS» is het en
kel uit aanmerking van zijn 
openbaar karakter , dat SCI
PIO deze gelegenheid ter vol-* 
doening van' vleeschelijken 
lust liet voorbijgaan .• Perli» 
benier aeeepissem si priva-
ius neque cim imperio es* 
sem. Een beroemde redenaar 
heeft tusschen de handelwijze 
van SCIPIO, en die welke 
elke christelijke soldaat in 
dergelijk geval zou te baat 
nemen, de volgende vergelij
king gemaakt. » Hoe groot 
uwe daad ook wezen moge , 
zegt hij , het woord tot den 
Romein wendende , hoe vér
heven de deugd ook «ezen 
moge, die dezelve heeft voort-
gebragt, de deugd des chris-
tens is nog edeler, nog 
zuiverder. De zorgen eens 
belangrijken oorlogs, waar
mede gij belast waart, heb
ben uwe groote ziel van de 
gewone vermaken kunnen af
trekken ; de vijanden van 
uwen naam, welke gij tot 
stilzwijgen moest brengen; 
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twee beroemde mededingers; | 
een' oom en een vader, welke 
gij moest bereiken en over» 
treffen ;" volken, welke gij 
door de wapens overwinnen , 
door uwe weldaden winnen, 
ten s minste door uwe edel
moedigheid moest verwon
deren, "waren even zoovele 
beweegredenen, welke u even
zeer tot dit offer konden 
aansporen. Maar die vergeten 
christen, die in de laatste 
gelederen van zijn legioen 
vergeten soldaat, die van 
wege de menschen niets te 
hopen of te vreezen heeft, 
die noch wegens zijne mis
daad gestraft / noch wegens 
zijne deugd zal geprezen wor
den , zal zich noch minder 
zuiver, noch minder inge
togen toonen, in het ge-
druisch en de ongeregeld
heid , welke, zijne losbandig
heid begunstigen, of in duis
ternissen , welke zijne inge
togenheid verbergen, dan alsof 
de geheele 'wereld de oogen 
op hem gevestigd hield, om 
zijne beteugeling tpetejaichen, 
en dat de faam zich gereed 
hield om dezelve wereldkun
dig te maken.'>- De abbé 
SÈRAN DE IA ÏO0R heeft in 
1738, eene op prijs gestelde 
Geschiedenis van dien be
roemden Romein geleverd, 
om tot vervolg te dienen op 
de Beroemde mannen van 
PtDTARCHus, met de aan
merkingen van den ridder 

| FOLIARD op den slag van 
Zama, Parijs, in 12.*ao• 
—• PüBHDS Coi lNEt lüsScmo, 
zijn zoon, werd in den Azia
tisch en oorlog gévattgen ge
nomen , en nam dén. zoon 
van PAUIÜS JSMIMUS, in kinds-
plaats' aan , die de jonge'Sci-
Pio de Jfrikaner, genoemd 
werd, en het onderwerp uit
maakt .van het artikel, dat 
men nar het volgende leest. 

SCIPÏO (LOCIÜS CORNEMÜS), 
bijgenaamd Asiaticus, broe
der van SciPIO Africanus, 
volgde hem in Spanje en in 
Afrika. Zijne diensten ver
wierven hem in het jaar 190 
vóór J . C, het consulaat. 
Men «gaf hem de leiding van 
den oorlog in Ati'è, tegen 
den Syrischen koning AN* 
ÏIOCHDS , aari wien hij geza
menlijk met zijnen broeder 
in de Velden van Magnesia, 
bij Sardes , eenen Moedigen 
slag leverde, waarin de Azi
aten een groot verlies leden. 
De zegetogt, en de bijnaam 
van Asiaticus waren de be
looning zijner zegepraal; maar 
bij zijne terugkomst te Jtome, 
deed CATO, de cewsor,eehe 
wet uitvaardigen, om naar 
de sommen gelds te onder
zoeken , welke hij van Atr-
TIOCHUS had ontvangen , en 
LBCIOS SCIPJEO werd tot eene 
boete veroordeeld, om de
zelfde misdaad van ïanddie-
verij , waarvan men zijn broe-
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der beschuldigd had., Zijne 
goederen werden verkochten 
de geringheid van dergelver 
prijs scheen hem te regtvaar-
digen, intusschen heeft de
zelfde beschuldiging, tegen 
de beide broedersgerigt, treu-
rige.indrukselen omtrent hun
ne onbaatzuchtigheid nage-
Jaten. .,< 

SCIPTO (BDBÏIÜS Mrniu.-
NüS), de Jongere, mede bij
genaamd de, Afrikaner, was 
de zoon van JPAÜEÜS Mtolivs 
en werd doo,r SCIPIO , zoon 
ran den Afrikaner, in kinds* 
plaats aangenomen. Na onder 
zijnen vader de wapens te 
hebben gevoerd, ging hij als 
legioens-hoofdman in Spanje ; 
dienen. Ofschoon pas 30 jaren 
oud, gaf hij door zijne deug
den en zijne dapperheid reeds 
te kennen wat hij eenmaal 
zijn zoude. Nadat een Span
jaard van eene reusachtige 
gestalte aan de Romeinen 
eene uitdaging gedaan had , 
nam Scipio dezelve aan, en 
was overwinnaar. Deze over
winning bespoedigde de in
neming van Intercatie. De 
jonge held begon het eerst 
de bestorming, en verkreeg 
eene muurkroon. Van Spanje 
stak hij naar Jfrihaover, 
en overtrof er al zijne me
dedingers. PHAMEAS , veldheer 
der vijandelijke ruiterij, vrees
de hem zoo zeer, dat hij 
niet to voorschijn durfde ko-

II men, wanneer het zijne beurt 
was, om hem het hoofd te, 
bieden. Doordrongen van ach
ting Voor dezen grooten veld
heer , ging hij eindelijk tot 
de legerplaats der Romeinen 
over,.teneinde onder zijne 
tucht te léven. De koning 
MASSIMSSA gaf hem géén min
der bewijs zijner hoogachting; 
bij zijn overlijden verzocht 
Hij hem , d;e verdeeling zijner 
staten , onder zijne drie zo
nen te regelen, Nadat SciPJO 
den" post van bouwmeester 
bekuipt had, .werd, hij in 
het jaar 147 vóór J. 0." tot 
consul benoemd, ofschoon hij 
den tot!dezen post vereisch-
ten ouderdom nog niet be
reikt had ; maat Home wist 
uitzonderingen te maken , en 
SCIPIQ verdiende dezelve, Hij 
had, even als zijn aangeno-

.mengrootvader , het voorregt 
van mét den oorlog van 
Jfriha belast-te zijn, met 
de vergunning van zelf zijnen 
ambtgenoot te kunnen kie
zen; en, Moor eenen nieu
wen trek van onderlinge ge
lijkenis, deed hij zich op 
zijne krijgstogten, door zijnen 
boezemvriend LEIÏVS verge
zellen, die de zoon was van 
dien anderen LELIÜS , die eer
tijds de dapperheid van den 
grooten SciPio zoo krachtda
dig ondersteund had. De ro« 
meinsche veldheer vond_ het 
beleg van Carthago> minder 
gevorderd, dan het by het 
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einde Tan den eersten veld-
togt was: de liniën der be
legeraars waren niet genoeg 
in een gedrongen ; om in dit 
gebrek te voorzien , sloeg hij 
zijne legerplaats op , 'op eene 
landtong, welke eene gemeen
schap daarstelde tusschen het 
vaste land en het schiereiland, 
waarop Carthago gelegen is. 
Door dit middel benam hij 
aan de belegerden, alle hoop, 
om van dien kant levensmid
delen te kunnen ontvangen, 
maar zij konden dezelve van 
de zee - zijde doen komen, 
vermits de Romeinsche sche
pen , niet onder het bereik 
der krijgswerktuigen durfden 
komen, die dezelve zouden 
hebben doen bezwijken. Sci-
PIO ontnam hun ook dit laat
ste redmiddel door den in
ganghunner haven meteenen 
langen en breeden steenen-
dijlc af te sluiten, deze dijk 
zegt men, was op deszelfs 
kruin 24 , en aan deszelfs 
grondslag 92 voelen breed ; 
een onnöehjelijk en bijna on-
geloofelijk werk*."De Cartha-
gers echter vervaardigden er 
een dat nog verbazender was. 
Hunne stad bevatte' (volgens 
de steeds overdrevene bere
keningen der ouden)700,000 
inwoners, die alle om strijd 
mannen , vrouwen en kin-de-
ren > de handen aan het werk 
sloegen, om eene nieuwe 
naven te graven, en eene 
vloot te bouwen. De Romei

nen hadden alle vrees van 
overrompeld te worden, toen 
zij midden uit de duinen, 
50ga(eijen zagen te voorschijn 
komen , die in de schoonste 
orde naderden, allen gereed 
om slag te leveren , en om 
de convooijen te beschermen , 
welke men hun mogt toezen
den. Men is van meening dat 
de Garthagèrs eenen grooten 
misslag begingen, in deze 
eerste verrassing de Romein
sche schepen niet aan te tas
ten ; eerst drie dagen daarna 
leverden zij slag, die niet 
tot hun voordeel uitviel. De 
consul maakte zich meester 
van een terras, hetwelk van 
de zee-zijde de stad bestreek 
verschanste zich op hetzelve , 
en liet er 4000 soldaten op 
achter, om er den winter 
door te brengen. Het gevolg 
dezer krijgsferrigtiogen was 
de inneming van Carthago, 
dat aan de vlammen werd 
ter prooi gegeven. In Rome 
teruggekeerd, viel hem de eer 
van den zegetogt te beurt, 
en maakte hij zich den bij
naam van Jfrikaner eigen, 
welken hij reeds bij erfop
volging voerde. Voorde twee
de maal werd^hem in het 
jaar 134 vóór J . C . het con
sulaat opgedragen: de eerste 
maal had hij het bekomen 
om Carthago te gaan ver
nielen ; thans viel het hem 
te beurt om Numanlia te 
gaan verdelgen. Hij had het 
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geluk hetzelve te bemagtigen, 
een en tweeden zegetogt en 
den bijnaam van Numantinus 
ie erlangen. Nadat SCIPIO, 
eenigen tijd daarna, naar het 
dictatorschap had gedongen, 
deden de driemannen hem in 
zijn bed verwurgen. Dus sneef
de de tweede Afrikaner, die 
door zijnen ijver voor de 
krijgstucht, den overwinnaar 
yan HANNIEAL , evenaarde 
of zelfs overtrof; maar die 
deze hoedanigheden door zijne 
heerschzueht bezoedelde. Sci-
pio had reeds vroegtijdig het 
gewigt van het gevaar gevoeld,, 
waaraan buitensporige rijk
dommen zijn vaderland zou
den blootstellen»- Toen hij 
eens in zijne hoedanigheid 
van censor of zedemeester 
het lustrum vierde, zeide 
hem de, griffier, bij het ge
wone offer van dien plegti-
gen dag, de bede wor, waar
door men de goden smeekten , 
de aangelegenheden van het 
Bomeinsche volk, beteren 
luisterrijker te maken: » Zij 
zijn zulks genoeg, zeide hij, 
en ik bid hen , dezelve altijd 
in denzelfden staat te behou
den." Hij deed oogenblik-
kelijk de bede in dien zin 
veranderen; en sedert dien 
tgd hebben de censors, uit 
eerbied zich van het laatst
genoemde forrnulier bediend. 

SCIPIO-NASICA , zoon van 
.CHÉIOS SGIPIO CAIVÜS, en 

neef van SCIPIO , den eersten 
Afrikaner > leefde steeds bui-
ten alle betrekking, en was 
daardoor des te gelukkiger. 
De hoedanigheden van zijn 
hart deden hem door het 
Romeinsche volk beminnen. 
Hij had een1 zoon, die niet 
minder achtenswaardig was, 
en; die wegens zijne edele 
hoedanigheden, den bijnaam 
van FFellust der Romeinen 
verdiende. 

Scocco. — Zie C A U . 

SCOPAS , een bouwkonste-
naar en beeldhouwer van het 
eiland Paros, alwaar hij in 
het jaar 460 of 462 vóór 
J . C. kort voor den dood 
van PHIDIAS geboren werd. 
Hij houwde den tempel van 
MINERVA te Tegea, en het 
beruchte praalgraf, hetwelk 
ARTEMISIA , ter eere van ha
ren echtgenoot, in de stad 
Jiïalicarnassus liet oprig-
ten, en dat onder den naam 
van mausolisch-graf, als een 
der zeven wereld - wonderen 
werd beschouwd. Ook ver
vaardigde hjj te JSfeze eene 
zuil, beroemd door de schoon
heden , waarmede de bekwa
me kunstenaar dezelve had 
versierd. Maar onder zijne 
voortbrengselen wordt vooral 
gewag gemaakt van eenene-
nii's, die naar Jtome werd 
vervoerd, en die PilNios 
(jffist. Nat, lib.86Cap,4.) 
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oordeelde die van PRAXITELES 
te overtreffen, ofschoon de
zelve te Rome minder bewon
derd werd, dan de andere 
te Gfnide, uithoofde van de 
menigte meesterstukken, wel<-
ke de hoofdstad der wereld 
bevatte; want zekerlijk is 
dit de zin der aangehaalde 
plaats van PMNIÜS, waaraan 
FALCONET en LALANDE al te 
ligUinniglijk eene tegenspraak 
hebben verweten, en welke 
pater BROTIKR en de heerxE 
BIOND, terwijl zij dezelve 
trachtten te regtvaardigen, 
niet beter begrepen hebben. 

SCORZA (SINIBAIDO), een 
schilder en graveur van f?ol-
taggio, in het grondgebied 
van Genua, overleed in deze 
laatste stad, in 1631, in 
den ouderdom van 41 jaren. 
Met eenen bijzonderen smaak 
Voor de* teekening geboren , 
copieerde hij met de per de 
platen van ALBERT DDRER, 
op eene wijze datdekenners 
er door bedrogen werden, 
die dezelve gegraveerd waan
den, of ze zelfs voor oor
spronkelijke hielden. Hij 
muntte ook uit, in het schil
deren van dieren, bloemen 
en landschappen. 

eemge 

SCÖT (JOAHNES), 
BONS. 

Zie 

SCOT (JOANNES) , ook wel 
ERIGBNÜS genaamd ; stak na 

vorderingen in de 
schoone letteren en de wijs
begeerte te hebben gemaakt, 
onder de regering van KAREI 
den Kale, naar Frankrijk, 
over ; deze vorst, een bemin-
naar der wetenschappen, 
vatte eene groote achting 
voor hem op. Hij schepte 
behagen in zijne vrolijke in
borst , zoodat hij hem zelfs 
aan zijne tafel toeliet, en 
zich gemeenzaam met hem 
onderhiejjd. Terwijl ERIGE-
NÜS zich op de bescherming 
des konings verliet, waande 
hij zich alles geoorloofd. Eens 
vraagde hem JIAREL welke 
afstand er tusschen een' SCOT 
of Schot en eenen mot be
stond : » Heer! antwoordde 
hij , er bestaat tusschen hen , 
geen andere afstand dan die 
van deze tafel." Hij bezat 
eenen levendigen en stouten 
geest, maar was weinig in 
het stuk van godsdienst er
varen ; desniettegenstaande 
wilde hij zich met godge
leerde onderwerpen inlaten, 
en terwijl hij aan zijne val-
sche genie den teugel vierde, 
bespotte hij de H. Schrift 
en de overlevering en verviel 
in verscheiden dwalingen. 
Zijne geschriften bragten wel
dra , al degene, die het met 
de godsdienst wel meenden, 
in beweging. Paus NicoiAAS I 
beklaagde zich bij den dezen 
vermetelen schrijver bescher-
menden vorst: men weet nie* 
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of die klagten indruk op den 
geest van KABEL den Kale 
oiaakten; zeker schijnt het 
echter dat JOANNES SCOT, in 
Frankrijk zijne dagen ein
digde , eenige jaren voor 
dien vorst, die in 877 over* 
Jeed. Het is dus eene dwa
ling te zeggen , dat hij naar 
Engeland teruggekeerd -, en 
aldaar in 883 , door zijne 
scholieren, met pennemesste-
ken zou; gedood zijn. Zijne 
Verhandeling over de eu
charistie legen PjscHASios 
RATBERT, bestaat niet meer. 
Dit; werk, hetwelk, naar 
men beweert, de eerste kiem 
bevatte, van hetgene, wat 
later tegen de transsubstantia
tie en de wezenlijke tegen
woordigheid is geschreven, 
werd door verscheiden con-
ciliën veroordeeld, en door 
dat van Rome in 1059, ten 
vure gedoemd. Maar nog 
heeft men van hem de Ver' 
'handeling over de goddelij
ke voorbeschikking, welke 
hij zarnenstelde op verzoek 
van HINCJUK van Items, 
én komt voor in Vindiciai 
prwdestinatiónis et graliai, 
1650, 2 dl.» in 4.*° Degene, 
die begeerig mogten zijn naar 
meerdere bijzonderheden, en 
wensohten te welen, welk' 
oordeel men over JOANNES 
SCOT moet vellen, kunnen 
lezen Jcta sanct. ord. S. 
JBENBD. in pree fat. sect.4. 
Parijs, 1680. 

* SCOÏT (J0ANNE8), een 
Engelsche dichter, te Ion-
den, den 9 Januarij 1730 
geboren , was de zoon van 
een'lakenkooper, tot de sekte 
der kwakers behoorende, 
die aan zijnen zoon eene 
zorgvuldige opvoeding deed 
geven. Deze bezat veel aan
leg voor de dichtkunde, en 
het was* in den ouderdom 
van zeventien jaren , temid
den der genoegelijkheden des 
land-levens, dat hij de eerste 
indrukselen zijner dichterHj-» 
ke genie gevoelde. Het was 
van eenén metselaar, een' 
man van verstand en smaak, 
dat hij raadgevingen omtrent 
zijne eerste zamenslellingen 
ontving. Na gedurende twin
tig jaren zich te Jmwel, 
in het graafschap Hertford, 
alwaar zijn vader handel in 
mout dreef, te hebben op
gehouden , begon hij In 1760 
van tijd tot tijd korte bezoe
ken te Zonden te doen, al
waar hij vier Beschrijvende 
en zedelijke treurzangen in 
het Jicht gaf, die een vrij 
gunstig onthaal genoten. Hij 
gaf verscheiden andere wer
ken in het licht, die ook veel 
bijval vonden, en overleed te 
Radcliff, bij Londen, den 
12 December 1783. Er be
staat van hem: 1>° Janmer-
kingen over den tegenwoor-
digen staat dèr parochie-
armen , en van degene, die 
gene vaste woonplaatskeu" 
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hen, Londen, 1773, in 8.v°.; • 
een geschrift dat aan SCOTX 
tot eere verstrekt, zoo we
gens de menschlievendheid 
van zijn hart , als om de 
wijsheid zijner inzigten ; — 
2.° Codex der gaauwdieven 
en beurzensnyders; welke 
hij' schreef om de aandacht 
des bestuurs op de kwaad
doeners te vestigen; •— 3.o 
Pamphlet over de echtheid 
der gedichten van ROWLEY; 
_ 4,0 Werken van SCOTT, 
bevattende zijne gedichten; 
te weten t Oden, Herders
zangen , Treurzangen, enz. 
De stijl van dezen dichter is 
naaawkeurig , welluidend , 
en hij verdient eene plaats 
onder de goede Engelsche 
dichters. Niet zeer tevreden 
over eenige artikels van JOHN
SON , in de levensbeschrij
vingen der dichters, had 
hij bijzonderheden en aanmer» 
kingen verzameld over DEN
HAM , MILTON , POPE , DRY-
DEK, GOLDSMITH en THOMP
SON, en zijn werk, is in 1785, 
door de zorg van HooiE,. 
met een leven des schrijvers, 
onder den titel van Critical-
•Essays, in het licht gegeven. 

* SCOTI (Sir WALTER) , 
een Engelsche dichter en ro
manschrijver, den 15 Au
gustus 1771 , te Edimburg 'i 
geboren. Zijne familie was 
eene der oudste van ScAot» 

XXII, DUEL. I 

land, en zijne voorouders 
hadden zich , tijdens de bur
geroorlogen, door hunne ver
kleefdheid aan de zaak der 
SXOAETS onderscheiden. Zijn 
vader was een der Wrilers 
of the signet, (zegel- schrij
vers) , wiens betrekkingen, 
veel met die van notaris 
overeenkomen. Zijne moeder, 
beroemd, wegens haren be
schaafden geest, was de doch
ter van DAVID RCTHERFORD , 
een vermaard advokaat, die 
haar eene aanzienlijke fortuin 
naliet. WALTER SCOTT bragt 
zijne eerste jaren door in de ' 
woning van Smailholm , bij '" 
zijnen moederlijken grootva
der , en openbaarde - geéns-" 
zins, die schitterende vroeg
rijpheid , ; welke soms de 
kindschheid der groote man
nen kenmerkt. Vrij, om ia 
zijne studiën zijnen bijzonde-
ren smaak te volgen , waren 
hem , in den ouderdom van 
15 jaren de balladen van zijn 
land gemeenzaam bekend. Hji 
schepte er vooral vermaak in 
de oude overleveringen der 
bergbewoners op te sporen, 
en om aan zijne makkers, 
de legenden, die hij had 
kunnen ontdekken te verha
len. Ook las hij gaarne de 
ongekunstelde gedichten van 
BORNS, die in deSchotsche 
landschappen zijne ingevingen 
had geput. Daar zijn vader 
hem intusschen voor de pleit-

/ 
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zaal bestemde, zoo deed hij 
hem gevoelen, van hoeveel 
belang het voor hem* was, 
om zich bij zijne intrede in 
die loopbaan, eene onafhan
kelijke stelling te verschaffen. 
Aan dit verlangen toegevende, 
deed de jonge SCOTT , zich 
te Edimburg, in 1792, als 
advokaat aannemen. Maar 
in plaats van zich geheel en 
,al aan zijn beroep toe te wij
den , legde hij zich toe op 
de beoefening van vreemde 
tajen en vervaardigde hïj verr 
zen. De vrees van zich het 
misnoegen zijner familie op 
den hals te halen, belette hem, 
om onder zijn' naam in het 
licht te geven , eene vertaling 
der balladen van BURGER 
en van GÖTZ FMf HER» 

LICHINGEN, door GöTHK, 
de proefstukken van zijn dicht
talent. In 1798 trad hij in 
den echt met miss CABPEN-
TER , die hem vier kinderen 
heeft geschonken, twee zoons 
en twee dochters. WALTEU 
SCDTT , met eene bijzondere 
zachtheid van inborst begaafd, 
bragt in deze vereeniging, 
alle deugden welke het huis-
selijk geluk kunnen verzeke
ren. Na dsn dood van zijn«n 
vader, zeide hij der balie 
vaarwel, en verkreeg, door 
«kn invloed van den aan zijne 
famflie verbondenen hertog 
van BDCCIEBGH , den post van 
Jandregter (shérif) van het 
graafschap tielkirk. Op deEe 

wijze toor. de toekomst ge? 
waarborgd; hervatte hij met 
vreugde zijne letterkundige 
werkzaamheden; hij zond 
talrijke artikels aan de Me-
vieiv's van Edimburg en 
Londen, en liet een deel 
met volksgezangen drukken, 
onder den titel van Minstrel-
sy of the Scotlisch-Border, 
In 1806, zond WALTER SCOTT 
aan den minister PITI , een 
exemplaar van zijnen Klaag" 
sang van den laatsten volk-
zanger, met het aanzoek om 
den post van gerègtelijk bijzit' 
ter in Schotland, welke 
post was komen opentestaan. 
Ofschoon PITT eenige uren 
te voren, zijn ontslag inge? 
diend en de zegels van den 
staat overgegeven had, on-
derteekende hij de benoeming 
des dichters, en toen men 
hem deed opmerken, dat 
deze handelwijze gevaarlijk 
kon zijn, antwoordde hij : 
Er is niets gevaarlijks m 

. het belang des talents. WAi-
V&R SCOTT bewoonde Edim
burg, gedurende de zitting 
derregtbanken, engedurende 
het overige des jaars, ging 
hij zijne dichterlijke ingevin
gen aan de oevers der Tweed 
pu tten. De lüaag&ang van 
den laatsten volkszanger., 
die hij in 1805 in het Jicht 
had gegeven, maakte zulk 
een' opgang dat er in weinig 
jaren meer dan dertig dal
zend exemplaren van verkocht 
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werden; Hij deed achtereen
volgend in het licht verschij
nen MarMon , De dame va?i • 
hel meer, Rokeby, de lord 
der eilanden ; Marold, enz. 
werken, welke hem in den 
eersten rang der schrijvers van 
Groot- Briltannïê plaatsen. 
Maar de zegepalm der dicht
kunde was bewaard voor 
eenen jongeling , die omtrent 
denzelfden tijd preludeerde, 
en die reeds in zijne proe
ven, die sombere onderne
mende genie ontwikkelde 
•welke zoo diepafgedrukt zijn , 
in de werken» welke zijnen 
roem hebben verzekerd: deze 
dichter was lord BÏROIY, WAL-
TKR SCOXT gevoelde dat hij 
tegen eenen zoo geduchten 
kampvechter niet kon wors
telen , en hij bedacht zich 

"niet lang, eenen nieuwen weg 
te kiezen ; hij koos den his-
torischen roman. Laat ons 
echter zeggen dat zijne ge
dichten , hoewel beneden die 
van den schrijver van Child-
Barold, wat de kracht der. 
gevoelens, en het diepzinni
ge der denkbeelden betreft, 
zich echter dooreene bekoor
lijkheid onderscheiden, die 
aan dezelve bijzonder eigen 

. is. Men vindt in zijne dicht-
produkten, losheid, natuur, 

. een' grooten beschrijvenden 
rijkdom, eene innemende 
verscheidenheid , en eene 
verleidende welluidendheid. 

Men bespeurt.in dezelveook 
eene levendige, treffende en 
vurige beschrijving der leen-
tijden , en men wordt bekoord 
door de nieuwe en schitteren-

i de tafereelen, welke diekrijgs-
i zuchtige zeden, die woeste 

grootheid, en die zoo be
kwaam voorgestelde contrasten 
aanbieden. Om het uitwerk* 
selen de begoocheling zijner 
gezangen te vermeerderen , 
kwam WALTEB SCOTT op het 
denkbeeld om ze in dezelfde; 
klankmaat der oude ballade 
zamenlestellen. Intusschen 
moest zijne genie zich met 
meer voordeel in een vak 
openbaren, dat de verhe
venheid der denkbeelden , 
en,de 'volmaaktheid des stijls; 
niet vordert, welkemengaarne 
in een dichtstuk ontmoet. 
Zijne geschiedkundige romans; 
wekten de algemeene aan-, 
dacht. Het belang der on», 
derwerpen, het tooneelkun-
dig karakter, des verbaals,, 
de schildering der zeden, 
de waarheid der redewisse
ling, en zelfs de angstvallige 
getrouwheid des schrijvers, 
in de beschrijving derschol-
scha landschappen, moesten 
het goede onthaal dezer za-. 
menstellingen verzekeren, dies 
daarenboven beantwoordden 
aan den tegenwoordig alge
meen verspreiden smaak der; 
geschiedkundige studiën. De 
uitgave van Waverley, die 

d 2 
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in 1814 in het licbt ver
scheen , deed de geheele uit
gebreidheid van het talent van 
WALIER SCOTX kennen. Dit 
werk , waarin zich een oor
spronkelijke geest openbaarde, 
wekte eene levendige belang
stelling, en eene algemeene 
nieuwsgiengheid , welke het 

'terughouden van den naam 
des 'schrijvers nog vermeer
derde. Men kende het beur-
telings toe aan de beroemd
ste schrijvers van Engeland. 
Eene zoo vleijende vergissing 
•voor den schrijver was zeer 
geschikt om hem aan te moe
digen. Met eene verbazende 
vruchtbaarheid begaafd, deed 
W A I I E R SCOTX, met korte 
tusschenpozingen in het licht 
verschijnen de Puriteinen van 
Schotland, de Gekeimzim 
nige dwerg, Bob-Roy, de 
Gevangenis van Edimburg, 
de Officier van fortuin, 
Ivanhoë, de Abt, de Oud-
heidskenner enz, In al deze 
werken stralen eene diepe 
kennis door van de gebrui
ken , zeden en kronijken van 
het oude Schotland. De plaat
selijke kleur, wordt in de
zelve óp eene bewonderens
waardige wijze in acht ge
nomen; en deze zamenstel-
lingen zijn ware meesterstuk
ken i waarin men nu het 
dichtvuur en den majestueu» 
sen rijkdom van het helden
dicht, Zoo als in Ivanhoë 
dan dè belangwekking eq 

het aandoenlijke'van het tlra« 
ma , zoo als in de Gevange-
nis van Edimburg aantreft. 
De roem van WALIER SCOTI 
breidde zich snel uit, zijne 
werken werden in verschei
den, talen vertolkt* en" wel« 
dra werd zijn roem , door de 
algemeene goedkeuring van 
het geletterde Europa ge« 
wettigd. Intusschen bemerkte 
de critiek in zijne werken 
een' overvloed van bijzonder
heden , die somtijds naar 
langdradigheid gelijkt. Men 
verweet hem onvolledigheid 
in zijne ontwerpen , en de 
wederaanvoering derzelfde 
karakters, bij welker her
haalde verschijning, op eenige 
schakeringen na, men zich 
vermoeide. De gelijkenis van 
de profetes NORNA , in den 

yzeeroover , de ElsPETH in 
den Oudheidskenner, MAG-
DAIENA GRJEMES, in den Abt, 
en de arme zinneloozeMAD* 
GE WlIDFlNE , in de Gevan-
genis van Edimburg, was 
al te zeer in het oogloopend, 
om niet opgemerkt te wor
den. ,Ook in de zwakste wer
ken van WALIER SCOII 
merkte men het misbruik op 
van het boertige en het won
derbare; dit dubbele gebrek 
vindt men in'eenen hoogén 
graad in de Wateren van 
St. Monan. In het algemeen 
beantwoorden de laatste ro
mans van WAIXER SCOII 
niet, aan zijne eerste mees-



S C O , 533 

terstukken. Men ontwaart in 
dezelve de, vermoeidheid der 
genie, die de rijkste aderen , 
der mijn, welke zij uitdelft, 
heeft uitgeput. In de laatste 
jaren zijn levens, liet hij voor 
de geschiedenis den schrijf
trant varen , aan welken hij 
zijnen uitgebreiden roem te 
danken had ; maar zijne proe
ven in deze nieuwe loopbaan 
bewijzen dat de gestrenge 
naauwkeurigheid des geschied-
schrijvers, geene hoedanig
heid van zijn talent was. De. 
-Brieven van PJÜLÜS aan 
zijne familie zijn met par
tijdigheid geschreven; en dé 
Geschiedenis van NAPO* 
IEON , waartoe hij in 1827 , 
in Frankrijk de bouwstof
fen kwam inzamelen, bewees, 
dat de schrijvef verre bene
den de door hem onderno-> 
mene taak was gebleven. Dit 
werk is eene sport van ro
man , waarvan slechts de per
sonen historisch, zijn, en 
"waarin de voorstelling der 
daadzaken, door talrijke on
nauwkeurigheden misvormd 
wordt. In zijne Proeve over 
de Geschiedenis van Schot' 
land, heeft WAXTER SCOIX 
tegen ROBERTSON geworsteld ; 
maar hij heeft hem niet kun
nen doen vergeten. Aan den 
schrijver van Waverhy heeft 
men ook eene Algemeens 
Geschiedenis der tooneel-
kunst te danken, gevolgd II 

door eene letterkundige proe» 
ve over MOLIÈRE, dien hij 
aan het hoofd der blijspel
schrijvers-aller landen en al
ler tijden plaatst, en zulks 
ondanks het bij de Engelschen 
zoo diep ingewortelde natio
nale vooroordeel. Éen leer
ling van FROISSART en een 
bewonderaar van MONTAIGNK 
zijnde , toonde hij steeds eene 
bijzondere voorliefde voor de 
Fransche letterkunde ,' en hij 
herhaalde dikwijls dat Gil* 
Bias de eerste* der romans 
was. Deze regtvaardigheid , 
welke hij aan de Fransche 
schrijvers deed wedervaren , 
werd ruimschoots vergoed, 
door den bijval, welke zijne 
werken in Frankrijk vonden. 
De boekvérkooper GOSSEUN, 
of zijne deelgenooten, hebben, 
zegt men, meer dan 1,400,000 
boekdeelen der vertalingen 
zijner werken verkocht. Wei
nig boeken zjjn meer popu
lair geweest. De sluijer van 
het naamlooze,-waarmede hij 
zich bij de uitgave zijner 
werken bedekt had, werd 
opgeligt, _ten gevolge van val--
sché winstbërekeningen van 
zijnen boekvérkooper CON-
STABfcE, die hem voor bijna ' 
twee millioen in de waag
schaal stelde. De curators in 
de bankbreuk vonden bij 
dezen laatste de handschrif
ten der romans van SGOTT , 
door dezelfde hand geschre-

. 3. • 
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ven als zijne gedichten, waar
van iedereen de schrijver 
leende, en van. dien oogen-
blik af, was het geheim 
verraden. Deze handschriften 
•werden bij opood verkocht. 
Moediglijfc verdroeg WAITEH 
SCOTÏ het verlies zijner for
tuin. Hij verbond zich, om 
binnen tien jaren de door 
zijne schuld-eischers gevor
derde som, met deintressen 
té betalen, en 'hij hield woord. 
Men heefr berekend , dat hij 
van af 18Ö4-, tot hét einde 
zijns levens, ?zes milÜoenen 
als prijs zijner werken had 
ontvangen. Het is waar dat 
deze werken uit 15 dèelea 
gedichten , en 90 deelen pro
za bestonden. In al de om
standigheden zijns levens ont
ving WAIXER SCOTX schit
terende bewijzen van de ach
ting en bewondering, welke 
hij had ingeboezemd. GEOU-
GE IV gaf hem den titel 
"van ridder-baronnet, en hij 
werd in 1828 benoemd, tot 
lord*rector der universiteit 
van Glasgow, welken be
langrijken post hij van de 
hand wees. Ofschoon hij door 
zijne gevoelens tot de tory-
partij behoorde, wist hij zoo 
vele gematigdheid in zijn ge
drag te brengen*, dat hij 
geenew enkelen vriend ver-
Joor. Hf leefde in vertrouwe
lijke vriendschap met WOODS-
WORTH, SODTHEÏ, COLERID-
GE , jEtfFREY , CAMPBBIÜ, 60 

hij is wettigt de eenige man 
van zijn tijdvak, wiens in
borst door lord Brnöif zonder 
uitzondering geprezen is, 
Ofschoon protestantsch , en 
aan die godsdienst verkleefd, 
Heeft hij aan het calholicis-
mus regt doen wedervaren ,-
en aan hetzelve, vooral in 
den Abt, lof toegez waaid, 
Men moet er echter bijvoe
gen, dathijjsomsaan het pro-
testantsche vooroordeel toe
gevende , tegen de paussen 
eenige onregtvaardige aanval
len heeft gerigt, dieden sekte-
geést verraden. In het begin 
van het jaar 1832, begon 
de gezondheid van WAXTER 
SCOIT te verzwakken. Hij 
ging naar Italië, den heil-
zamen invloed van een zach
ter klimaat zoeken, 'Hét ont
haal hetwelk hem te Na* 
pels, te M'ome, te Florencer, 
te beurt viel, was voor hem 
een ware zegetogt. Op zijnen 
terugtogt, op de Waal voor 
Nymegen , door eenen aanval 
van beroerte overvallen, zette 
hij niettemin zijne reis naar 
Zonden voort, van waar hij 
weldra vertrok , om zich we
der naar Schotland te be
geven. Hij hoopte dat de lucht 
zijns vaderlands, en bet ge-
zigt der plaatsen, aan welke 
zich' voor hem, zoo vele 
dichterlijke aandoeningen en 
zachte herinneringen ver
bonden, zijne kractóen we
der zouden opwekken. #en 
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16 Julij té Fdïmburg mn~ 
gekomen j liet hij ïich naar 
zijn kasteel van AUiotsford 
vervoeren, van :waar: hij zijne 
heerlijke balladen kon hooren,; 
die zijne jeugd bekoord had-' 
den. Maar zijne' krachten" 
Verzwakten- hoe langer zoo' 
meer f en na eene lange maar 
vreedzame zieltóging, over
leed hij den 21"Septembei! 
1832. Sedert verscheiden ja
ren ̂ weduwnaar, liet hij vier 
kinderen na. Zijne oudste 
dochter is gehuwd met den: 
heer' LOCKHART , redacteur 
vün de Qtidterly*B.evieu), en 
schrijver van een aantal ge
achte geschriften. WALTEH 
ScaTi bezat een sterken lig-
chaams-bouw ; de athlet'ische 
breedte zijner borst eiï schou
ders gaven eene weinfg ge» 
wone kracht tg kennen ; zijn 
voorhoofd was hoog', maar 
smal, en zijn gelaat drukte 
schranderheid en zachtheid 
uit.- Ëen ongeval,' dat hij in 
den ouderdom Van twee ja-
ren ondervond , had hém 
kreupel gemaakt, en in dit 
gebrek stond hij met BYÉION 
gelijk. De' ze'deü van den 
schr ij v-e r van Waverley wa
ren aartsvadérlijk. Wannéér 
vreemdelingen hem in zijn 
kasteel van JbbotsfordWb* 
men bezoeken , gaf hij htm* 
een edel- en waardig onthaal t 
hetwelk minder geestdrift 
dan'wel goedheid verraadde; 

. ' • : . • • , - . . . : ; v . . - . ! V - . ! -.;. - _ . j [ 

Bij eene eerste ontmoeting 
scheen 'hij koel; maar wel
dra' werd zijn gesprek meer 
en meer hartelijk; én >hij 
was ten uiterste; beleefd met 
aan zijne gasten,: den gehee-
len rijkdom zijner verzame
lingen/ boeken, wapentuig 
gen en oudheden van aller
lei aard te doen kennen ; 
eindelijk hij 'werd evenzeer 
bemind om zijn karakter en 
zijne maatschappelijke deug
den , als bewonderd, wegens 
Sijnej genie, eü! zijne» werken. 
Behalve dé reeds genoemde , 
zijn de voornaamste;derzèlv"e i 
l.o Sir Trïslreto, 1804; 
*— 2.ö Verzameling van 
bïïlltiden erïUer dichten, 180,6; 
«-* 3.°Marmiori, of de slag 
vahFlödden*'Field, 1808 J 
-— 4.0' Uitgaven der volle
dige werken van JfhrjDÉN, 

•18Ö8;J— 5.0 de Verschijning 
van don ÜQDRiGOi 1811 ; 
•— •• 6.0 TJUgave der wer
ken *«ra SmFT, 1814; 
-*- 7.o ffet Slagveld van 
TVaterloö, 1815 ; — g.o 
(ruido- Mannering, 1815 ; 
*-* 9.° de Bruid vm Lam* 
mérmöor^ 1819; ' — lO.o 
de Jjegende van: Montrose, 
1819; —••11;* het Kloon-
(ér , 1 8 2 0 ; ; — \2.° het 
Kasteel van Kentlwbtkk ; 
-— 13.° dé LotgevaUen;van 
i t%e / ,1822 ;~- 14;0 Qüén-
•tin - Miirwardy 1823 V ' —' 
IS . 0 RedgaUMlel , 1824 ; 

; 1 ^ i : . - _ . ' • • • - -•'.•; r r , . \ . ; - . : - „ 
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—.[ 16.° de Talisman; — 
17.° de Cohnestabel van 
Chester , 1823; — 18.» 
Woodsioh, of de ruiter, 
3826; — 19.° de Spiegel 
mijner moei MARGAH.ETHA , 
en eene menigte andere, en 
zoo als: reeds gezegd is, in 
bijna alle talen, voorname» 
lijk- in het Fra^sch vertolkte., 
geschiedkundige romans. 

* SCOTTI (•&/ de abbé), 
te Milanè, an 1752 gebo
ren , was geen geestelijke; 
maar volgens~het ia Italië 
gevolgde gebruik of misbruik, 
nemen verscheiden regtsge-
leérden, artsen en letterkun
digen, de kleeding der ab« 
béys aan ; Jaet is onder de
zen laatsten titel, dat SCOTTI 
hetzelve droeg. Het ontbrak 
hem niet aan talenten voor 
het lier- en "tobneeldicht • 
maar hij werd steeds door 
de kwadeiortuin achtervolgd. 
Men juichte zijne oden, zijne 
klinkdichten en zijne tooneel-
stukken toe, en men liet 
hem in de ellende versmach
ten. Wijl hij zich verbeeld- ; 
de daardoor zijn lot te zul
len -verbeteren, vervaardigde 
hij eene Ode, ter eere van 
den aartshertog FERDINAND , 
landvoogd van Oosleni-yksch-
JLombardije; men onthaalde 
hem -aeer. wel aan het hof 
van dien vorst, doch de dich
ter ontving slechts loftuitin
gen. Wars van de wereld , 

gelukte het hem in een Frati-
ciskaner klooster in eene een
zame plaats, op eenige mij
len afstands van Milane,%^ 
legen tè worden opgenomen : 
hij aanvaardde er het kloos-
ter-gewaad , leidde een voor
beeldig leven, en overleed 
tegen het einde der 18.e 

eeuw. Hij heeft nagelaten: 
1,° Gedichten, Wegens de 
welluidendheid der verzen, 
en .de! juistheid der denk
beelden op prijs, gesteld ; T ~ 
2.° verscheidene Treiirépe* 
len, waaronder hst belang
rijkste de Prinsen van Este^ 
te Milane in 1784, ten;too-
neele gevoerd, dat veel bij
val vond , en verschejden,ma-: 
len herdrukt werd. Bij het 
zamenstellen van dit stuk, 
had de dichter, deFransche 
klassieke schrijvers tot voor
beelden, genomen.— 3,0 Brie; 
ven en Ferhandelingen, over 
verscheiden letterkundige on
derwerpen , waarin men eene 
gezonde critiek , en veje .ge
leerdeaanmerkingen aantreft, 

:.. * SCOTTI (COSMÜS-GALBAS), 
een Italiaanseiie letterkundi
ge , in 1750,te Merate, een 
Milaneesch dorp, geboren, 
maakte zich eerst; bekend % 
door eenige losse dichtstuk-
jes i en oefende zich later 
met het beste gevolg in de 
tooneelpoezij, In den ouder
dom van 32 jaren jlfverjiet 
hij de loopbaan, welke hij 



s G o; 537 

op, zulk eene gelukkige wijze jj 
•was ingetreden i om zich on
der de barnabiten te bege
ven , die hem«naar Milane 
zonden, om aldaar de wel-
spreekkunde te i, onderwijzen. 
Bij verbleef aldaar lot in 
1801;,-en werd naar Cré° 
pióna beroepen , om er den 
leerstoel,der welsprekendheid 
te belileeden, hij verwisselde 
dehzelven voor'dien der 'ge
schiedenis,' welken men er 
nieuwelings gesticht had , en 
bekleedde denzelven tot aan 
zijnen dood•:, den il 3 • Julij 
1821 voorgevallen* Onder zij? 
Bé werken wi|]«n wij aanvoe
ren : l.o Giornate del Brem-
bo, cülle. vjeglie di flelgio-
jo$o , Cremona , 1806 , 6 
dl.a, in 8s® j ,— 2.o Jcca-
denria BorroiAèa, waarvan 
slechts; he,t ;eerste gedeelte in 
het licht is, gegeven. Deze 
beide „werken bevatten ge
achte verhalen. 

SCÖDVILLE (PHIHPPÜS), een 
Jesuit, in 1622, te Cham-
pton, bij Marche, in het 
hertogdom Luxemburg, ge
boren , wijdde zich geheel 
en al toe aan het onderwijs 
der inwoners van dat gewest 
en de naburige landen. In 
eenen verheven graad met 
kunde, ijver, en de tol die 
gewigtige. betrekking iiöodige 
versterving begaafd, was zijn 
fcijsondere grondregel, dat de 

predikers en zielenherders, 
er zich niet genoeg op toe
legden , om de geeslen te 
treffen , en de harten, met 
het denkbeeld der godheid 
te ontroeren ; dat bij gebrek 
van op dézen grondslag te 
rusten , het geheele gebouw 
des onderwijs en der heilig
making der menschen wag
gelt. » Men vermoeit zich , 
zeide hij', met in te scher
pen dat God deze of geene 
zaak beveelt of verbiedt, dat 
men Hem moet vreezen, en 
zijnen toorn door, boetvaar
digheid bevredigen; en té 
gelijkertijd vergeet men aan 
het volk eene zoodanige ken
nis yan God in te prenten, 
als Vereischt wordt om de 
lessen krachtdadig te maken , 
die het moeten verbeteren." 
Het is van dit grooté, on
ophoudelijk herhaalde, in le
vendige .,- en diepe trekken 
geëtste en verheven denk
beeld van God , dat hij de 
ziel>en het groote beweegrad 
zijner prediking, den steun 
en de heiliging der leerstel
lingen der ; christelijke zede
leer maakte (ZieMozEs). Ook 
stichtte hij verbazend veel 
nut, en het tijd verloop zijner 
apostolische togten Werd dat 
eener zedelijke omwenteling 
onder de volken, die het 
voorwerp zijner werkzaamhe
den waren. Hij overleed den 
17 November 17Ó1 , na on« 

i.5 , ' . 
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geloofelijke vermoeienissen 
en bezwaren, met meer zelf
voldoening en waren roem , 
dan de overwinnaars der na-* 
tien ; daar hij in plaats van 
verval, de ondeugd en de 
onwetendheid verbannen , en 
de menschen beter onderrigt 
en meer christelijk zag. Den 
tijd , die hem overschoot, 
wendde hij aan tot het ver
vaardigen van bondige en 
stichtelijke werken r die de 
vruchten zijner werkzaamhe
den verzekerd hebben en 
nog onderhouden. Tot de
zelve behooren: 1.° een Ca» 
techismus, in het Hoog-
duitch, Keulen , 1685 , -7 
dl.n in 8;vo j)it is eene be» 
knopte leerstellige en zede-
kundige godgeleerdheid /uit
muntend geschikt voor mis
sionarissen .- en ^pastoors; — 
•2i° FerUortè Catechismus ; 
deze was; lang de cathechis-
-mus van het diocees van Trïer, 
en het ware te wenschen , 
dat hij zulks nóg ' was, in 
plaats van die, welke de 
kwakzalverij der nieuwigheid 
in zijne plaats heef t gesteld ; 
dezelve is onbetwistbaar, een 
der beste, welke er bestaan, 
wegens de duidelijkheid, de 
orde, de Waardigheid in de 
ontwikkeling van het dogma, 
en vooral wegens eene oor
deeik a»&ig« verhouding met 
het begrip der kinderen >en 
des volks. Alleen ware het 
te wensohen, dat men er 

volstrekt zekere zaken van 
die' welke betwist kunnen 
worden beter in had onder
scheiden,-^ 3.°Santa sanc-
lorum sancte Iractandaem. 
Men heeft zijne Levensbe
schrijving in het Latijn in het 
licht gegeven, CoMenz,lT03, 
in 4.*° Dezelve is eenvoudig 
tnaarnaauwkeurig geschreven; 

SCRISANI (KAREI,) , een Je* 
suit, te Brussel in 1561 
geboren, en in 1629 over
leden , was hoogleeraar en 
daarna rector van Brussel 
en Jnlwerpen, en eindelijk 
provinciaal van Fladnderen. 
Gedurende 40 jaren , dat hij 
•te Jnlwerpen leefde •? be
schouwde men hem als-den 
scheidsman aller geschillen 
dief stad. Het is aan zijne 
'zorgen, dat men het pro* 
fessie - huis te Jnlwerpen * 
hét collegie, en het novi
ciaat-gebouw van Mechelen 
te danken heeft. Pater SCHI-
BANI sprak met gemakkelijk-
heid bijna alle levende talen, 
Yèrscheiden vorsten> ondel-
anderen FÜRDINABD II, ™ -

i l » ? * IV-V ' d e aa r t sher
L

t0S 
AÜBERTOS v 8a™n h e r a schT 
terende bewijzen hunner ach
ting Hij heeft verscheiden 
werken nagelaten. Het meest 
aeruohtmakende van dezelve 
is zijn Jmphitheatrum ho
noris adversus calnnistas, 
Namen, 1605 , in bM, het
welk hij onder den gaam van 
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CLARIÜS BONARSCIÜS , een 
letterkeer van den zijnen , in 
het licht gaf. Het is niet te 
verwonderen, dat men zoo 
veel kwaads van. dit boek 
heeft gezegd. De listen en 
kuiperijen der calvinisten, zijn 
in hetzelve in een te helder 
daglicht gesteld , om hen niet 
te verbitteren. CASAUBONzegt 
dat dit boek Amphitheulrum 
horroriszou kunnen[genoemd 
worden ; en zulks is waar , 
doch in eenen anderen zin, 
dan dien , waarin hij het 
begreep. Men drong er bij 
HENDRIK IV sterk op aan, 

, dit boek te doen verbranden ; 
maar welke was de verwon
dering der tegenstanders van 
ScaiBA'Ni, toen zij vernamen, 
dat HENDRIK IV, eene lof
spraak aan den schrijver had 
gerigt, en dezelve met brie. 
ven van naturalisatie had 
doen gepaard gaan ! Nog heeft 
men van hem : 1.° eene Ge
schiedenis der burgefoorlo* 
gen in de Nederlanden, 'm 
het Latijn, 1627, in 8.vo; 
— 2.o Antverpia,, 1610, 
in 4k*o Dit is eene lofspraak 
op de burgers van Antwer-
pen ';,' _ 3,o Origines Ant» 
uerpiensium, in 4. to wel 
geschreven ; de schrijver heeft 
zich van de fabels Verwijderd 
Welke den oorsprong diec 
stad betreffen. Men moet dit 
werk. niet verwarren met de 
Origines Aniverpianae van 
GOROJPIÜS. *-r 4,o Orthodox® 

fidei conlroversa, Antwer
pen. ROCABERTI heeft er een 
gedeelte van opgenomen in 
zijn Bibliotheca maximapon' 
iifica , 7.e dl» — 5.° Ars 
meniiendi calvinistica. Dit 
is de wederlegging van de 
lasteringen der calvinisten 
tegen de maatschappij , en 
daarenboven een tafereel der 
onheilen, door de zooge
naamde hervorming te weeg 
gebragt: men vindt in de
zelve , zoo als op den titel 
gezegd wordt, Belli civilis 
apud Gallos , apud Belgas , 
sanguinis causas, «ac-
tores, initia , progressus, 

— 6,o Medüationes sacrce, 
Latijn en Vlaamsch, 1615, 
2 dl.» in 8.vo; — 1;° Me
dicus religiosus, 1619. In 
dit werk spreekt hij over de 
ziekten der zielen derzelvec 
genezing. — 8.° Superior 
religiosus , 1619 , in 12.»»°; 
— 9.o Ccenobiarcha, 1624, 
in 8.vo Deze drie laatste wer
ken bieden uitmuntende raad-» 
gevingen aan, de vracht 
eener lange en doordachte 
ondervinding en behoorden, 
de handleiding der religieuze 
oversten te zijn.— 10.° P a -
liticO'Christianus, 1624 , 
in 4.to, vol wijze inzigten,' 
welke» indien zij opgevolgd 
werden, de staten en de 
burgers gelukkig zouden ma
ken. —•. H»° Defensio Lip* 
sii posthuma, sierlijk en 
oordeelkundig gesebreven. 
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SCRIBONIUS-LARGÜS , een 
arts ten tijde van keizer 
CÜAÜDIÜS , heeft in het licht 
gegeven eene verzameling van 
geneesmiddelen, door hem 
aan JOUDS CALMSTIÜS, een' 
vrij gelatene van CLAÜDIOS , 
opgedragen. Bit werk vond 
een gunstig onthaal, ofschoon 
het slechts formulieren van 
geneesmiddelen bevatte , die 
meestal ijdel en bijgelooyig 
waren. FREIND schildert den 
schrijver af als eenen kwak
zalver , en PORTAL heeft in 
denzelfden zin over hem ge
sproken. Deze verzameling 
is in het licht verschenen 
onder den titel van JDecom-
positione medicameniorum 
lieer, Parys, 1529 j en 
onder de Medicce artis prin
cipes, ib. 1587, in fo.l.; 
Padua, 1655, in 4.t°; met 
aanteekeningen van JOANNES 
SHODIÜS. Sommige crilici 
hebben: beweerd, dat deze 
verhandeling in het Grieksch 
was geschreven, en dat het, 
Latijn, hetwelk er nog van 
bestaat, slechts eene verta
ling van lateren lijd is, wijl 
het niet beantwoordt aan de 
zuiverheid, welke die taal 
ten tijde van CtAtDlos be
zat; maar de heer GOULIN 
heeft onwedersprekelijk be
lezen , dat •deze verhande
ling, in het Latijn geschre
ven, en oorspronkelijk is. 

.SCMSBSS!R«(HETOIUK), een ! 

DR. 

| geleerde Schot, ieDondée, uit 
eene oude familie geboren , en 
te Genève,. in i;&71, inden 
ouderdom van 65 jaren over* 
leden, stak naar Duitsch-
land over ,-alwaar hij zich 
verbond aan ULRICH FDTGEK , 
een' weldoener der geletter
den, 'die hem vele Griek-
sche en Latijnsche handschrif
ten verschafte. Hij begaf 
zich naar Genève, om dezelve 
met de Instellingen van 
JÜSTINIANDS, door HENDRIK 
EXIKNNE te doen drukken. 
Na gedurende twee jaren in 

' die stad de wijsbegeerte te 
hebben onderwezen , was hij 
de eerste, die er dereglsge-
leerdheid onderwees. Men 
heeft van hem eene Geschie
denis van Schotland» "on
der den titel van HENDRIK 
vün Schotland gedrukt, 

. SCRIVERIÜS of SCHRIJVER 
(PBTRÜS) , een dichter , ge
schiedschrijver en letlerkundi» 
ge, in 1576 te Eaarlem 
geboren , in 1660 overleden , 
Heeft zich doen kennen door 
-verscheiden werken , zoo als: 
1.° Batavia Ulustrata, Ley-
den, 1609, in '4. t° ; dit is 
eene verzameling van geschrif
ten over de Fereenigdepro
vinciën , hij heeft het aan
merkelijk vermeerderd in het 
licht gegeven , onder den ti-, 
tel van Inferiorus Germa-
nice • prövinciarum unitarutn 
anliquitates » 1611, in 4,»9 J 



S C R. — ' S C ü . 541 

1— 2.° Kronyk Van Mol', 
land, am. Amsterdam, 1663, 
in 4. t 0 ; — 3.° Over de 
oude Batavieren, Leyden , 
1606 , in 8.v°; — ^Prin
cipes JBollandice , met pla
ten, Haarlem, 1650, inï'ol,-
[Men heeft hem ook verschei
den uitgaven te danken van 
Latijnsche schrijvers met aan-
teekeningen , en verscheiden 
Latijnsche Gedichten, opge
nomen in den Parnassus 
Latino - Belgicus , Amster
dam , 1819, in 8.vo], 

SCDDJSRI (GEORGEDE), een 
schrijver, in 1601, uiteene 
adellijke, van Abt in Pro-
vence oorspronkelijke, fami
lie, te Havre-de~Gface ge
boren. JSfa eenigen tijd in 
Savre te hebben doorge-
bragt, begaf hij zich in de 
loopbaan der wapens, die 
hij in 1630 weder verliet, 
om in de hoofdstad de let
teren te komen aankwèeben, 
en voor het tooneel te wer
ken. De Fransche akademie 
nam hem in 1650, in haar 
midden op. Hij was toen
maals gouverneur van Notre 
dame de la Garde , in Pro-
vence, eene onbeduidende 
betrekking, waarin hij «ch-
ter veel belangstelde. Ineen 
dichtstuk maakte hij eene 
heerlijke beschrijving van zijn 
gouvernement, ofschoon er, 
volgens CAPELLE enBACHAü-
MONT , geene andere wacht 

was , dan een met zijnen 
hellebaard > op de deur ge
schilderden Zwitser. Men 
moet echter liet belagchelijke 
niet gaaf aannemen , hetwelk 
deze beide reizigers, zoowel 
alsBoiLEAU, op SCÜDÉUI heb
ben willen werpen. Hij had, 
wel is waar, verkeerdheden , 
was veel te veel met zijne 
verdiensten ingenomen, en 
liet aan die van anderen niet 
genoeg regt wedervaren ; 
maar hij bezat ook goede 
hoedanigheden , en ofschoon 
hij het soms zeer bekrom
pen had, haalt men van hem 
trekken van belangeloosheid 
en edelmoedigheid aan, waar
op zijne, tegenstanders, in 
dezelfde omstandigheden, zich 
welligt niet zouden hebben 
kunnen beroepen. Men kan 
hem ook geen vernuft ontzeg
gen; maar hij maakte misbruik 
van zijne vlugheid, en het 
scheelt veel dal hij onberispe
lijk zoude zijn, zoo min met 
betrekking tot den stijl, als tot 
het oordeel. Zie hier hoe hij 
in eene zijner Voorreden over 
zich zelven spreekt: » Ligte-
lijk, lezer! zult gij over de fou
ten heen stappen , welke ik 
niet heb opgemerkt, indien gij 
wilt vernemen, dat ik , het 
grootste, gedeelte van den ou
derdom , welken ik heb be
reikt , heb aangewend , met 
het grootste gedeelte van 
Europa te bezoeken , en dat 
ik meer jaren onder de wa-
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pens dan uren in mijne stu* 
deerkamer heb doorgebragt, 
en veel meer lonten in vuur» 
roeren , dan pitten in kaar» 
sen heb gebruikt (*); zoodat 
ik beter de soldaten dan de 
woorden kan rangschikken , 
en beter de bataillons dan 
de volzinnen derzelver plaats 
kan doen innemen." Deze 
dichter overleed te Parijs, 
in 1667. Zijne werken zijn» 
l.o Zestien tooneelstukken , 
van 1629 tot 1643 voorge
steld. Dezelve, zijn ontsierd 
door straat-intrigues en even 
zoo plat als lomp geschre-
zen ; ~ 2.° het Kabinet of 
Mengeldichten op schilde» 
rijen, platen enz,; — 8.° 
Verzameling van verschil' 
lende gedichten, in welke 
men , behalve 101 klinkdich
ten en 30 puntdichten, oden, 
rustdicbten, rondeelen, treur-, 
zangen enz. aantreft. — 4.° 
dLARlCB ol Rome overwon
nen ; een heldendicht in 10 
boeken, door BOILEAU met 
de Pucelle van CHAPEUIN 
gelijk gesteld; — 5.o de 
Tempel, een diehtstuk, in 
fol.; — 6,° Aanmerkingen 
op den CID , door LAHARPE 
het toppunt van onbeschaamd* 
heid genoemd ; — 7.° Ver- j 
dediging van het tooneel, ' 

— 8.° Staalkundige Ver
handelingen; — 9.o Rede
voeringen ; die meer vrucht
baarheid dan genie aanduiden. 

SCUDÉRI (MAGDALEIÏA DE) , 
zuster van den Voorgaande, 
zoo als hij te ffavre-de- Gr ace 
in 1607 geboren, werd schrijf
ster uit noodzakelijkheid. Zij 
kwam vroegtijdig te Parijs, 
en alles werkte mede, om 
aldaar van haar te doen spre
ken ; de bevalligheden van 
haren geest , de, wanstallig-
heid van haar aangezigt, en 
vooral de romans, waarmede 
zij onder den naam baars 
broeders het .publiek over
stroomde, en die de hekel
achtige DESPRÉAÜX een' 
gesnap-winkel (bouliqite de 
verbiage) noemde. De meeste 
dergene, welke zij heeft za-
mengesteld , zijn slechts het 
tafereel van hetgene er aan 
het hof van Frankrijk om
ging. Zij overleed in 1701. 
Hare Verhandeling over den 
roem, behaalde in 1671 den 
eersten prijs van welspre
kendheid , welke de Fransche 
akademie heeft uitgereikt. 
De koningin CflaisTitVA van 
Zweden, de kardinaal MA-
ZARIN ,.. de kanselier BODCHE-
BAX, en LODEWIJK XIV ga-

»S\Iïet '* n™1 mogelijk aan de%e uitdrukking 7tft eigenaardige 
X Jtet oonPronkeliJk% wdertezeven ƒ de lont van een vuurroer, en 
m&l 11?,? f"11/'' toch *morden in het Frantch beide door het woord 

- 'ue<!"e uitgedrukt,, •••*.•• . Vertaler. 
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ven haar jaarwedden. Men i 
kan niet ontkennen dat zij 
scherpzinnigheid en beval
ligheid in. hare verzen heeft 
verspreid ; haar proza biedt 
zulks soms niet minder aan. 
Hare voornaamste werken 
zijn : \.°XJ LELIE , eene Ro-
meinsche geschiedenis, 10 
dl.» in 8.?o; 1656—1731. 
Deze roman herinnert aan 
de navolgende dichtregels van 
BOÏLEAÜ: 

Gardez-vóua de donner> ninsi. quo dans 
• • • ' •'' . • ( C D ' L I E , 

1'Air ni 1'^sprit Franijais 1 1'antiqüe Italië 1 
El flous dos noms roniains faisant "notro por-

( t ra i t , 
Poindro CA*0M galant et BRBTÜS damerat, 

2.o JRTJMJENÜS of de groote 
CYRDS, 1650~-1658;i0 dl.* 
in 8.vo; • _ s.o Za •prome
nade, etc, (De wandeling 
van fersailles), 1698 , in 
t2.tao • _ 4,0 IBRAHIM of 
de doorluchtige Basso,, 1641, 
4 dl.» in 8.v°; — 5.Q, JLMA» 
HIDE o! de slavin koningin , 
1660, 8 dl.* in 8.v°;. ~ 
6.o CELINTE , in 8.™; — 
•7.° MATffiLDEvan Jguilar, 
in 8.vo ; — 8.° Zamenspra' 
Aen en Gesprekken, 10 dl.n 

•enz. Dit laatste werk is het 
beste wat zij geschreven heeft. 
Eertijds las men hare geschrift 
ten , om zich naar de goede 
manieren en de wellevend
heid te voegen; maar wijl 
de toon des verkeers sedert 
dien tijd zeer veranderd is, 
zou men er thans niets uit 
leeren, dan om zich belag-

clielijk te maken. Men heeft 
in 1766, .in-12.1W, in het 
licht gegeven : Esprit etc. 
(Geest van mejufvrouw DE 
SCODÉRJ), De prinsen en 
prinsessen der koninklijke 
familie bewegen haar . vele 
vriendschap ; en zij was zeer 
gemeenzaam met PELMSSON, 
wiens buitengewone leelijk-
heid met de hare zeer wel 
strookte. 

SCÜLTEX (ABRAHAM), te 
Gruïnberg , in Silcaie', in 

•1566geboien , onderscheidde 
zich door zijne tanselwel-
sprekendheid. Tot hoogleer
aar in de godgeleerdheid te 
Heidelberg benoemd, werd 
hij naar de synode van Bord» 
recht gezonden, alwaar hij 
vruchteloos werkte, om den 
vrede tusschen de protestan
ten te herstellen, Het isna« 
tuurlijk dat degene die het 
gezag der algemeene Kerk 
hadden verworpen, zich om 
de uitspraak hunner gelijken 
weinig bekreunden. Men heeft 
van hem een boek , getiteld: 
Medulla Patrum, 1634, 
in 4 . t 0 ; en verscheiden an
dere godgeleerde werken. Hij 
overleed te Embden, in 1626* 
Zijne zucht voor den arbeid , 
had hem boven de deur zij
ner studeerkamer, het vol
gende opschrift doen plaatsen, 
hetwelk tegelijkertijd eene 
uitnoodiging voor de geleer» 
den, en een moolik voorde 
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lcdiggangers was: 
Amice, quïa-qüis line Yeilïa, 
AiU agito paucis , aut al»i, 
Aut me laborantem atljuya» 

SCDPOLI (pater LAÜREU» 
Tius) , te Olranle, in het 
koningrijk Napels, in 1530 
geboren , onderscheidde zich 
ia de congregatie der thea-
tijnen, door zijne geregelde 
waarneming der kloosterre
gels, zijne versterving, zij
nen ijver en zijne kunde, 
en overleed in den geur 
van heiligheid te Mapels, in 
1601, Men schrijft hemge-
woonlijk toe den Geestelijke 
strijd, eene uitmuntende 
verhandeling over de zede-
kunde en christelijke vol
maaktheid, in het Latijn ver
taald doorLoRlCHlos, hoog
leeraar aan de universiteit 
van Freiburg, in Brisgau, 
en in het Fransch door pa
ter OLTMPIDS MASSOTTI , een 
theatijner, en pater JOANNES 
BRIGDÏON (zie dit artikel). 
De heilige FRANCISCÜS VAN 
SAI.ES droeg dit boek steeds 
bij zich , hetwelk dit gemeen 
heeft met de Navolging van 
J» C, dat men veel getwist 
heeft om er den schrijver 
Tan te kennen. De benedic
tijnen en Jesuiten hebben er 
beide aauspraak op gemaakt. 
Men kan over. dit geschil 
eene Latijnsche verhandeling 
lezen , door pater CONTIJSI, 
te Ferona in 1747 gedrukt. 
Sommige vromen hebben ge

meend hetzelve te kunnen 
verkiezen boven het onna
volgbare werk Deimilatione 
CSHISTJ , waarin zij niet 
veel oordeel aan den dag 
gelegd , njoch liefde voor de 
ware godsvrucht getoond heb
ben ;. want.ofschoon het werk 
van den theatijner bondig en 
geschikt is, om de zielen 
voor de heiligheid te vormen , 
is het echter verre beneden 
dat van THOMAS A KEMPIS. 
Zie hier de vergelijking welke 
een onpartijdige schrijver van 
de beide werken heeft, ge
maakt: » Het eene geleidt 
tot de deugd door de bespie
geling van strijden en gevech
ten , die, als 't ware, het 
'leven des christens op aarde 
uitmaken ; het andere , door 
de beschouwing van hetuit-

, rountendste voorbeeld , en de 
lessen van den grootsten 
meester. Het eene is meer 
beredeneerd, meer stelsel
matig ; het andere komt, 
door eenen lichtgevenden en 
snellen indruk, het uitwerk
sel aller redenering en aller 
stelselmatigheid voor. Het 
eene helt meer tot den a r 
beid en de kunst over; het 
andere is het werk des har
ten , der zalving en der ken
nis Gods, waarvan de bewe-
'gingen noch regels noch bere
keningen kennen, Deschrijver 
van het eene heeft welligt 
meer overwogen', de andere 
meer gevoeld."— Zie KEMPIS. 

http://Sai.es
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SCYLAX , een wiskunste
naar en aardrijkskundige van 
het eiland Gariande in Ca-
ri'è, bloeide onder de rege
ring van DARIÜS , zoon van 
HrsTASPES, in het jaar 522 
vóór J . C. Deze vorst zond 
hem uit, ter ontdekking van 
Indi'è , waarvan bij een win
gewest wilde maken. Na eene 
reis van 30 maanden, land
de ScYJUX in J2gypte,en 
gaf hem een naauwkeurig 
verslag zijner waarnemingen ,-
Verscheiden geleerden schrij
ven hem de uitvinding der 
geographische tafels toe. 
Er bestaat, onder zijnen naam, 
eene Zeereis door HOESCHE-
UÜS , met andere oude aard
rijkskundigen in het licht 
gegeven , Zeyden , 1697 , 
in 4 . t 0 ; andere critici bewy-
zen dat dit werk van veel 
later dagteekening is./ 

SCYLITZES (JOANNES), bij
genaamd Curopalates, groot
meester/ van het huis des 
keizers van R'onslantinopel, 
schreef in het Grieksch in 
de ll.de eeuw , de beknopte 
Geschiedenis van dat keizer
rijk van af de 9.de eeuw tot 
het jaar 1081 , waarin deze 
schrijver leefde. CEDRENÜS 
heeft, zoo als hij zulks zelf 
in zijne voorrede bekent, 
een gedeelte dezer geschie
denis in de zijne afgeschre
ven, die te Parys in I6b7, 

XXII, DBEX, K 
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in 2 dl.n in fol. is gedrukt. 
Het geheele werk van SCY-
IIXZES, in het Latijn ver
taald, doorP. J . B. GABIO, 
is te renette, in 1570,,in 
het licht verschenen, 

SCYU-A. — Zie CHARTBDIS. 

* SEABDRG (SAMDEL), eerste 
bisschop der kerk van ,de 
f ereenigde-Staten, in 1796 
overleden , heeft nagelaten : 
1.° Leerreden, 3 dl.n, waar
onder een deel in 1798 in 
het Jicht gegeven j — 2.» 
de Pligt om op de wegen 
te letten' welke wij volgen ; 
— 3.° eene redevoering , te 
Portsmouth, bij de zalving 
van RoBERT FOWLE uitge
sproken, 

SEBA , uit het geslacht van 
BENJAMIN , was een der me-
depligtigen van den opstand 
van ABSALON tegen zijnen 
vader. Wel verre van na 
den dood van dien oproeri-
gen zoon, zijne misdaad te 
verfoeijen, belette hij aan 
elf der stammen van Israël, 
DAVID voor hunnen koning 
te erkennen. Hij had weldra 
reden, om zijne, handelwijze 
te betreuren. Om zich aan 
de vervolgingen van JOAB, 
veldheer van DAVID, te ont
trekken , was hij zich in de 
stad Abela gaan opsluiten; 
de ontstelde inwoners hieuwen 

http://ll.de
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hem > in het jaar 1023 Voor 
de christelijke tijdrekening, 
het hoofd af, eö wierpen 
hef over den muur heen. 
Zoodfa 'als JOAB dit gezien 
had, brak hij het beleg op, 

; SEBA ( AWBERTÜS), een ar tse-
nijbereider, in 1765 te Et-
&èl, in Oost-furies land ge
boren , lid der akademie van 
natuuronderzoekers , is de 
schrijver eener uitgebreide 
verzameling over de Natuur
lijkehistorie, die hij te 
Amsterdam, in 1734, en 
volgende jaren, in 4 dl»B 

in fol. deed drukken en 
graveren, l.sto dl. 1734, 
met H l platen; 2.de dl. 
1735, met 114 platen, 3.*° 
dl. 1761, met 116 platen; 
4.de dl. 1765» met 108 pla
ten. De tekst is in het La
tijn en in het Fransch. [Het 
werk voert ten titel: ZOCK» 
pletissimi rërum naturalium 
thesauri accurata descrip-
tio , et iconibus artificiosis-
simis expressio, etc. De 
grootste verdienste van dit 
Werk bestaat in de platen, 
ofschoon men als medewer
kers aan den tekst noemt 
GiOBIÜS , MüSSCHENBROEK , 
den ridder DE JAUCOÜÜT f 
MissüET en ARTEDI, SEBA 
had zijnen leertijd doorge-
bragt bij eenen apotheear van 
Neustadt*Gcedens, een groot 
vlek in den omtrek zijner 
geboorteplaats. Hij oefende 

vervolgens zijne kunst uit 
in de voornaamste apothe
ken van Amsterdam, daarna 
op verscheiden koopvaardij
schepen en deed eindelijk ver
scheiden reizen naar de beide 
Indien, Deze verschillende 
togtéri Verschaften hem de" 
gelegenheid, eene schoona 
verzameling te maken van 
voorwerpen tot de natuurlijke 
historie behoorende, welke1 

door PETER den Grootet 

gekocht werd* SEBA bragt 
eene tweede bij elkaar die 
veel rijker Was', Welke na 
zijnen dood bij opbod verkocht 
en geheel verspreid werd» 
Hij was zich met ter woon 
te Amsterdam komen vesti
gen, alwaar hij eene aan
zienlijke fortuin maakte, en 
in 1736 overleed. In 1827 
heeft men de zes eerste af
leveringen der platen eener 
nieuwe uitgave van het werk 
van SEBA , onder dezen titel 
in het licht gegeven: Plan* 
ches, etc. {Platen van SEBJ, 
begeleid door eenen verkla-
renden tekst enz, door eene 
vereeniging van geleerden, 
door de %ors van E. GVÊ* 
RIN). Deze geleerden waren 
CüVIER, GfiOFFROT, SAINXf 
HILAIRE, AÜDOUIN enz.] 

SEBASTIAAN (don), koning 
van Portugal, zoon van den 
infant JOANNES , en van Jo-
ANNAÏ dochter van keizer 
KAREI, V , werd in 1554, na 
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den dood van jsf)nen ra (*er » 
geboren; hij beklom den 
troon in 1557» na JOAÏWS 
III > zijnen grootvader. Zijn 
moed en zijn ijver voor de 
godsdienst, deden - hem ia 
1574 , eenen togt naar JtfrU 
ka tegen de Mooren onder*» 
nemen, welke onderneming 
echter met eenen slechts, ge
deeltelijk goeden uitslag be
kroond werd. lenigen tijd 
daarna vraagde M«IEI-MO« 
HAMMED , zoon van ABDA&LA , 
koning van Marokko, hem 
hulp tegep MOLDC, zijnen 
oom, die zich van het rijk 
had meesier gemaakt. Don SE« 
BASTJAAN geleidde de bloem 
van den Pprtugeschen adel 
derwaarts, en landde te Tan* 
ger, den29JFulij 1578. De«X 
4 Augustus 'daaropvolgende 
werd er een groole slag ge^ 
leverd , waarin bijna de ge-
heele adel sneuvelde. MO
HAMMED kwam in eenmoeras 
om het. leven, en SEBASTI» 
AAN sneuvelde in; hei 25. s t e 

jaar ,van zijnen ouderdom. 
Wijl men zijn lijk Biet we
dervond, en het gerucht zich 

. had verspreid, dat bij uit 
den slag was gevlugt, om in 
eene woestijn boetvaardigheid 
over zijne zonden -te gaan 
doen, zag Portugal eensklaps 
twee valscfie SEBASTIANEN 
opstaan. Degene, die zich 
te Venetië voor zoodanig 
uitgaf, heeft het meeste ge-

. K 

rucht gemaakt» en ware hét 
in de magt; dör lasteraars 
van PaiMppps II;, Bog te
genwoordig zou hij voorden 
waren SEBASIIAAN. gehouden 
worden. Om gezond hierover 
te oordeelen, heho.efümen 
slechts het Verhaal aan te hoo-
ren , hetwelk MATTHIEU er 
in het 4.e boek zijner Ge-
SchiedenisvanJIIfiNpRiKjP 
vm levert. » Naardien i de 
fabels, zegt hij .gaarne meer 
geloof en tpejuiphing. vin* 
den dan de waarheid, 3OQ 
verspreidden de , Portugezen 
ópgenblikkelijk dit gerucht, 
namelijk dat don SEBASTIAAN 
niet gesneuveld was. Het was 
godverzakiijg on;der hen zulks 
niet te gekloven, onmensche-
jijkheid van de vorsten en 
gemeenebesten Van Europa 
hem niet hij te springen, 
en onregtvaardigheid hem niet 
als koning te behandelen» 
Reeds sedert 20 jaren had-
den da vrienden en gunste
lingen van dezen jeugdigen 
koning zijn ongeluk beweend ; 
de Mooren hadden er zich 
over verheugd; na het be-« 
rigt dat zijn lijk gevonden , 
en naar de stad Septa ver
voerd was, had Portugal 
zijne Jijkplegtigheid gevierd; 
de koning van Spanje had 
honderd duizend kroonen uit» 
geloofd, om dit lijk te ont
dekken ; als men de verhef
fing van don ANTOKIÜS me-

k 2 .'..,-: • ' 
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derekent hadden vier konin
gen sedert dien tijd geregeerd: 
en echter werd er een man ge
vonden j yvietis'Voorhoofd zoo 
schaamteloos was , dat hij , 
het kostte^ :W{it>- het wilde., 
aan iedereen wilde doen ge^ 
Jooven ,* dat hij-de Ware-ko
ning don SEBASTiAAN'WaS.1' 

SEBASTIAAN DEL PlOJBBO ,' 
een schilder, is ook bekend 
onder den'naap van tSssjs-
TTAAlf,vdn"Venetië , én van 

'F'RA-,B:As'nAMi Hij -werd 
te • Venetië , ïn 1485 gebo* 
rerï, en o verleed in 1547. 
Zijn ontluikende- roem deed 
hem naar Motne beroepen, 
alwaar hij zich aanMICHAEI. 
AK«ELO verbond, SEBASTIAA'N 
werkte met moeijelijkheid i 
en zijne besluiteloosheid deed; 
hem. verscheiden stukken:be
ginnen , welke hij niet ten 
einde bragt. Het beste slaagde 
hij? in het vak van portret
ten, ook heeft hij er ver
scheiden vervaardigd, die alle 
uitmuntend zijn. Hij gebruik
te :soms het marmer en an
dere dergelijke steenen, wei
ier: natuurlijke 'Ideuren hij 
tot grond zijner schilderijen 
deed dienen. De post van 
zegelaar in de kanselarij, 
welken Paus CIEMENS VII 
hem gaf £-deed hem den gees
telijken «|{tat omhelzen, en 
miwfcte zijnen toestand zoo 
onbekrompen•>. dat hij de 
«ehjlderkundii tiet varen, De 

teekeningen van SEBASTIAAN 
zijn in den smaak van Ml-, 
CHAEB'ANGELO. Het Museum 
van hét Louvre bezit drie 
zijner hoog gewaardeerde 
schilderijen: li° hét portret 

!

van BACCJO BAN DINELLJ , 
eeti Florénlijnsch schilder 
en beeldhouw ef; — 2.° de 
Bezoeking derH. Maagd; 
— 3.o Engelen, denóodige 
voorwerpen aanbrengende, 
om het kind JMSOS te rust 
te leggen,. 

SEBASIIAAN TAN DEN HEI-. 
HGEN PAUJ-BS, teJEnghien, 
in 1630 geboren, karmeliet 
van den ouden regel > te 
Brussel, den 2 Augustus 

!. 1706 overleden, is bekend 
door eenige. werken , waarin 

! hij de bollandisten:aanrandt, 
die een'ige gevoelens , betrek
kelijk de orde der karmelie
ten , welke met' de gezonde 
critiek niet zeerovereen sche
nen te komen , verworpen 
hadden. Pater CÓSMÜS DE 
VntERS , zijn orde- broeder 
bekent- in zijne Bibliotheek, 
dat-hij de regels der gema
tigdheid en- bescheidenheid , 
welke bij dergelijke geschil
len moeten in acht genomen 
worden ,• geheel uit het oog 
verloren had. Zie PAPEBKOEK. 

SEBASTIAAN (Pater).»— Zie 
THÜCHET. . 

.* SEBASTIANI.DEtLA-POBTA 
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(LODEWIJK) , deken van het 
episkopaat, den 25 Maart 
1745, te Por la d'Jmpug-
nani, in Corsika geboren, 
Was pastoor Voor de omwen
teling, en werd in 1802, 
tot het bisdom benoemd, 
hetwelk, volgens de bulle 
van het concordaat, het ge-
heele eiland Corsika bevatte: 
de plegtigheid zijner zalving 
had plaats den 24 Junij des
zelfden jaars. Hij was in 1811 
bij het concilie van Parijs 
tegenwoordig, en overleed 
te Jjaocio, in de maand 
December 1831. Op den dag 
zijner uitvaart werden er twéé 
Jjijkreden uitgesproken : de 
eene door den heer CERATTI, 
principaal van het collëgie, 
de andere door den heer 
MOVTEDO , pastoor van Vico. 
Deze prelaat was de oom 
van den generaal SEBASTIANI , 
die door de omwenteling van 
1830 , in Frankrijk tot het 
ministerie van buitenlandsche 
zaken werd bevorderd. 

SEBASTIANUS [Heilige), on
derscheidde zich zoo zeer door 
zijnen ijver voor het christelijk 
geloof, en door het aantal 
beroemde mannen , welke hij 
voor J. C. won, dat, na 
zich daardoor den haat der 
heidenen op den hals te 
hebben gehaald, hij den 20 
Januarij 288 ten dood werd 
gebragf. De Handelingen van 

zijnen marteldood verklaren, 
dat hij met pijlen werd door
schoten , en op de plaats als 
dood achtergelaten ; dat hij 

i daarvan genas, en vervol-
! gens door stokslagen, van 

het leven werd beroofd. Deze 
Handelingen zijn nietjyan 
eenen tijdgenoot, en schij
nen tot de 4.e eeuw te be-
hooren. BOILANDÜS schrijft 
dezelve-aan den heiligen AM-
BROSiüs toe. Zeker is hetdat 
dezelve van vroeger dagtee-
kening dan het jaar 403 zijn , 
wijl er van zwaardvechters 
in gesproken wordt, die in 
dat jaar , bij een besluit van 
keizer HoNORir/s werden ver
nietigd. 

SEBASTIANUS Jongste broe
der van JoviNos, tiran in 
Gallïè , werd in 412 , door 
zijhen broeder in de souve-
reiniteit mede aangenomen ; 
maar koning ATAÜLPJBOS ,. die 
uit Italië was gekomen , om 
Gallïè met JOVINÜS te deelen 
kon een' dergelijken mede
dinger niet duiden. Na zich 
met HoNoRias verzoend te 
hebben, zwoer hij den on
dergang der beide broeders. 
Hij vervolgde het eerst S E 
BASTIANUS , die in 413 te 
Narbonne gevangen genomen 
en onthoofd werd» JOVINÜS 
onderging kort daarna het
zelfde l o t . . . . SEBASIIANOS, 

; een der vermogendste Galli-
k 3 



550 S E B. - S E C. 

sche heeren , leefde gelukkig, 
maar hy verloor hèt door 
hem genotene geluk, zoo
dra hij zich tot de bereiking 
der bedoelingen van eenen 
heerschzuchtigen broeder ge
leend had. De hoofden der 
beide broeders werden als 
die Van twee verachtelijke 
misdadigers ten toon gesteld. 
—. Zie JoviNtJSé 

SEBIZIÜS of SEBKH (ME£-
CHJÓR), in 1578 geboren, 
was hoogleeraar in de ge
neeskunde te Straatsburg', 
zijne geboorteplaats, kano-
nik Van den heiligen THO
MAS1 in dezelfde stad, hij 
werd in 1657 deken van zijn 
kapittel, en in 1668proost. 
Zijn roem in hoedanigheid 
Tan geneesheer had hem in 
1630 door keizer FERDINAND 
II doen verheffen tot de 
waardigheid van paltsgraaf. 
Hij overleed in 1674. Men 
heeft van hem een aantal wer« 
ken , waarin volgens HAÜLER , 
tele geleerde aanmerkingen 
voorkomen, doch waaruit 
voor een' geneesheer weinig 
tö putten valt. De voornaam
ste zijn; \%°> Exercitationes 
medicw; — 2,° Miscellanece 
qucBstiones medicce.; •— 3.° 
Speculum medicina? practi' 
cum, 1661, 2 dl.» in 8.v<>; 
- ^ 4.° Commentariën op 
bijna al de werken van GA-
tWJS ; — 5.o een aantal aka- ' 
demische Ferhandelingmi,-

SEBONDB (RATMüjrDüs),een 
Spaarische wijsgeer der 15.« 
eeuw , hoogleeraar in de god
geleerdheid en in de heilige 
Schrift te Toulouse, alwaar 
hij in 1436 onderwees, heeft 
zich bekend gemaakt door 
eene weinig gewone Ferkan-
deling, in het Latijn, over 
de natuurlijke godgeleerd* 
heid, Straatsburg, 1496^ 
in fol. in gothische letters. 
Dezelve bevatten vele dwa
lingen , welke aan de wijs-
geeren van dien tijd behaag
den , en welke door de vol
gende eeuw herhaald werden; 
MONTAÏGNE vond hem op ver
scheiden plaatsen overeen
komstig zijne gevoelens, en 
vervaardigde er eene vertaling 
van in het Fransch, te Parijs,' 
in 1581 in 8.vo gedrukt. 

* SECCHI (NICOLAAS) , een 
regtsgeleerde en letterkundi
ge , te Brescia, in 1600 
geboren , was diep onderwe
zen in de wetten, en in de 
Latijnsche en Italiaansche let
terkunde. FERDINAND de Ca-
tholtjke beriep hem aan zijn 
hof,, en vertrouwde hem ver
scheiden moegelijke zendin
gen toe, waarvan hij zich 
met roem kweet. Na den 
dood van dien vorst, behield 
KAREI, V", zijn kleinzoon en 
opvolger, hem bij zich, en 
gaf hem toegang in zjjnen 
raad en in zyn leger. Hij 
volgde dien keizer bg zijne 
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eerstö yeldtogten van Italië) 
waarin.hij tot de hoofdran* 
gen opklom. KAREL.Y ge
bruikte hem bij verschillende 
hoven van Duitschland, en 
in 1542 zond hij hem naar 
SOMMAN , keizer der Turken. 
In deze gewigtige betrekking 
logenstrafte hij zijnen roem 
van bekwaamheid niet, en 
kwam met geschenken , van 
den grooten heer overladen, 
terug» KAREÏ. V kende hem 
e,ene rijke jaarwedde toe , en 
verleende hem tegelijkertijd 
de Kastiliaansche adelbrie-
ven. Na eenen hoogen ou-
derdom te hebben bereikt, 
begaf hij zich naar Monte* 
chiaro , en overleed te Rome, 
op he^ einde der 16. eeuw. 
Bij heeft nagelaten: l,<>eëne 
uitmuntende Zamenspraak 
over de eer," *— 2.ft Blijspe
len , in hunnen lijd zeer toe* 
gejuicht; — 3.o een goed 
Laüjnsch. dichtstük, getiteld 
De origine Pilce majóris, 
en andere Latijnsche ge» 
dichten, 

SECKENDORF (GÜIDO LO-
DEWIJK VON) , te Merzpgen-
durach, bij Meurenmtg , 
in 1626, uit een oud huis 
geboren, geheimraad van den 
keurvorst van Brandenburg 
en kanselier der universiteit 
'an JBalle, heeft in het 
licht gegeven : 1.° Geschie
denis van het Lutherdom , 

K 

Fmnhfort, 1686 — 1692 , 
3 dl.» in fol,, in 1694 her
drukt , in het latijn, op eene 
verwarde wijze geschreven, 
én waarin het onderwerp 
met even zoo veel ^langdra
digheid als vooringenomen* 
heid behandeld wordt. Het 
is eene zoogenaamde weder-
legging van de JBistoire du 
lutheranisme , van pater 
MAIMBOÜRG. * - 2.o Toestand 
der Forsten van Duitsch' 
land, in 8.vo; *_, 3,0 Ba* 
sehryving Van hel Duitsche 
rijki in 8,v° Deze beide 
werken zijn in het hoog-
duitsch , en worden voor zeer 
naauwkeurig gehouden. — 
4.° Verhandeling tegen de 
Mis, zoodanig als men dezel
ve van eenen Sakramentaris 
moest verwachten. Hij had 
zich behooren te herinneren 
dat onder alle ; zintwisten , 
die Welke de H. Mis betreffen , 
altijd het meest ten nadeele 
der ketters zijn uitgevallen. 
De beruchte DÜ PLESSIS-
MORNAY had er eene ge
duchte ondervinding van ge
maakt, die zijne géheele sekte 
ontroerde , en die voor SEC
KENDORF eene waarschouwing 
kon zijn. Men noemt nog 
andere werken van hem, 
onder anderen zijri Jus publi-
cum romano germanicum , 
Frankfort, 1687, in 8.vo; 
SECKENDORF overleed in 1692, 

k 4 
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SECKE»DORF(FREDERIK HK-
NOlf, graaf van) , veldheer der 
legerscharen van keizer KA
BEL YI, in 1673 te Konings
bergen , in Frankenland 
geboren j ; versloeg de Fran-
schen \e Clausen, inl735', 
voerde het hevel over het 
Christelijke leger; gedurende 
den ongelükiigën oorlog te
gen de Turken , in 1737, en 
overleed eenigen tijd daarna. 
Hij waslutersch, bezat eene 
norsche en opvliegende in
borst, die de belangen zijns 
meesters zeer benadeelden. 
[Eene Levensbeschrijving 
van dezen veldmaarschalk, 
«'t zijne papieren ontleend, 
is > door zijnen achter-neef , 
ia 1790, in 4 'dl.» in 8.vo 
in het licht gegeven], 

SiCOSDAt (KARKL D E ) . — 
*ie MONIESQDIËU. . 

SECaüSSE (DÏONÏSIÜS FRAN-
CISCDS), een geschiedschrij
ver, in 1691 , ie parijSf 
nu eene aanzienlijke familie 
geboren , was een der eerste 
Jeerhngen , van den beroem
den -ROUIN, met' wien hij 
m oaauwe vriendschapsbe
trekking stond. Na eenige 
zaken met den besten uitslag 
jepleit te hebben, verliet 
«ü: de.balie, voor welke hij 

.J"*»1»» -S'naafc gevoelde, 
™ H'de z i c h g e h

e
e e i e n aJ 

° u ' „ ° P . d e beoefening der 
8 c h o o n e etteren e n der ge-

schiedenis van Frankrijk, 
De akademie van schoone 
letteren nam hem , in 1723 , 
in haar midden op, en' de 
kanselier JD'AGÜESSEAÜ be
lastte hem in 1728, met de 
voortzetting der Veriame-
ling van ordonnanti'èn der 
koningen van Frankrijk, 
door "XAÜRIÈRE begonnen, 
SECODSSE beantwoordde aan 
al de inzigten van dien staats
man. Gedurende de beide 
laatste jaren zijns levens ver
loor hij langzamerhand zijn 
gezigt, en hij overleed te 
Parijs; in 1754. Zijne wer
ken zijn : l.o het reeds ge
noemde Vervolg op de Ver
zameling enz. van het 2.d<* 
tot het 9.de dl. ingesloten. 
De heer DE VULEVAÜI, raads
heer bij het hof der gemee-
nelands»middelen , gaf dit 
laatste deel in 1755, in het 
Jicht, en verrijkte helzelve 
met de lofrede des schrij
vers, en heeft daarenboven 
het werk voortgezet. — 2.° 
3Iémoireseto.(Gedenkschrif-
ten om te dienen tot de ge
schiedenis van KJREL den 
kwade), 1755—58, 2 dij» 
in 4.*° 5 — 3.° verscheiden 
Verhandelingen in de Ge
denkschriften der akademie 
van opschriften. Men vindt 
in dezelve nasporingen, orde 
en eene sierlijke eenvou
digheid. 

SECÜHDWI , waren eene 
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Römeinsehe familie,.in Bel-
gisch-Galli'è gevestigd, en 
die tegenwoordig niet anders 
bekend is, dan door het praal
graf of den graftoren , die 
in het dorp Igel aan de 
Moezel, tusschen Luxemburg 
en Trier bestaat, en die als 
een der schoonste overblijf
selen , van de Romeinsche 
oudheid aan deze zijde, der 
Atyen , kan beschouwd wor
den* JOANNES HEROLD {De 
Germanice primce anliquita-
Hbus), en de schrijver eener 
verhandeling, in 1769 ge
drukt, beweren dat dit mo
nument de geboorte van 
CALIGULA aanduidt, die, 
volgens hen, in dat dorp 
Igel, het eerste levenslicht 
aanschouwde. Het is waar 
dat PMNIDS de jonge , CAU-
GÜ£A in het Jand van Trier 
doet geboren worden ; maar 
SUETONIUS wederlegt dit be
weren , dat, indien het waar 
mogt zijn , niets ten gunste 
van een met het opschrift 
van het monument, en met 
eene menigte beslissende waar
nemingen, strijdig stelsel zou 
bewijzen. Een ander gevoe
len , dat er een gedenktee-
ken van maakt ter eere vdn 
CoNSTANTIUS CHLORIS opge-
rigt, is evenzeer bondig we-
derlegd. -— De geschiedenis 
maakt gewag van verschei
den SECÜNDINI, onder an
deren van eeneii Tedenaar, 

K 

in wiens lof QUINTILIANUS 
uitweidt, van eenen consul, 
in 511 na J , C. , en van 
eenen gezant van THJSODE-
BERTÜS ; maar niets bewijst, 
dat zij van dezelfde familie 
zijn geweest, als die waar
van, de herinnering ons door 
het gedenkteeken van Igel 
wordt bewaard. BROUWER 
(Zie BRODWER-CHRISTOPHO-
RUS - T ) heeft denzelfden 
naam , op verscheiden bouw
vallen van grafplaatsen ge
vonden. 

SECUNDUS (JOANNES), een 
Latijnsche dichter, den 10 
November 1511 te 's Gra-
venhage geboren, uit eene 
familie, die den naam van 
EVERARD droeg', beoefende de 
regtsgeleerdheid te Bourges, 
begaf zich. naar Rome, alwaar 
hij secretaris werd van PAU-
LUS IV, later nam hij dezelf
de betrekking waar bij Jo« 
AHNES TAVERA, kardinaal en 
aartsbisschop van" Toledo , 
volgde KAKEL V op den togt 
naar Tunis, kwam in zijn 
vaderland terug, genoot het 
vertrouwen van GEORGIUS 
EGMONDANÜS , bisschop van 
Ulrecht, die hem tot zijnen 
secretaris benoemde , welken" 
post hij niet lang bekleedde, 
daar hij reeds in 1536 over
leed. Hij werd te St, Jmand 
begraven. Nadat zijn graf in 
1546, door de woede der 

k 5 
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ketters verwoest was, deed 
CAROLUS DE PAR, abt van 
iStt Jmand hetzelve herstel
len, SECUNDUS heeft een aan* 
tal werken nagelaten, waarin 
men ongedwongenheid en 
kieschheid waarneemt* Er 
bestaan van hem drie boeken 
met treurzangen, eén met 
puntdichten > twee met brie* 
ven , een met oden , een met 
bosch- en een met lijkzan
gen en minnedichten, welke 

plaatste geen groot denkbeeld 
van zijne zeden geven , en deze 
dichtregels deden ontstaan: 

TTon lono JouANHüM sojuoris, lasclvé Se-
(cunde? 

T B voneris cullor, Vlrginïa ille fuit. 

Deze Juvinilia zijn verza
meld door BAREOÜ , en in 
één boekdeel gedrukt met de 
Gedichten van BEZA , van 
MPRET enz. 1757. De ver
zameling der gedichten van 
JOANNES SECDNDÜS, verscheen 
te Zeyden , in 1612, en in 
1631 ; [Zij is herdrukt te 
legden, in 1821, 2 dl.n 

in 8.vos ( ] o o r <]e Zorg v a n 

den heer BOSSCHA > zoon], 
SECÜMDOS was de broeder 
van NicoLAAs GRÜDIPS en 
ADRIAMÜS MARIDS , beide 
door hunne gedichten bekend 
(Zie hunne artikels). Hun 
yader, NICOÜAAS EVEBARD , 
president- van den' hoogen 
raad van Bolland en Zee-
\<*nd, teMeohelen, in 1532, 
in den ouderdom van 70ja-
ren overleden, is de schrg* 

ver van. twee werken in fol,; 
getiteld , het eene Xopica 
juris , Leuven i 1552 , het 
andere Coneilia t \dntwer~ 
pen, 1643». 

* SEDAÏNB (MICHAEI, JO
ANNES) , een JFransche too-
neelschrijver te Parys, den 
4 Julij 1719 geboren; zijn 
vader, die een bouwkunste
naar was, zag zich, na zijne 
geheele fortuin verkwist te 
hebben in de onmogelijkheid , 
om aan zijnen zoon eene fat
soenlijke opvoeding te geven. 
Deze tot den staat vah be* 
hoefte gebragt, zag _zich, 
wijl hij daarenboven in, het 
onderhoud zijner moeder, en 
twee zijner jongere broeders 

' moest voorzien, genoodzaakt 
steenhouwer te wordert; en 
door vlijt en arbeidzaamheid, 
werd hij eindelijk metselaars-
baas. SEDAÏNB was een vriend 
van lezen , terwijl hij zich te
vens al meer en meer oefende. 
Nadat BüRON (de groot-vader 
van DAVID), een bouwkun-
stenaar in wiens dienst hij ar
beidde, hem, met een boek 
in de hand had verrast, on
dervraagde hij hem, stelde 
hij eene levendige belangstel
ling in hem, nam hem on
der het getal zijner kweeke* 
lingen aan , en verbond hem 
vervolgens aan zijne werk
zaamheden. Vrijer gewor
den zijnde, vierde SEDAÏNB 
al meer en meer den teu-

file:///dntwer~
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gel aan zijnen smaak voor 
de letterkunde, en verbond 
zich met onderscheidene dich
ters. Hij begon zich te doen 
opmerken door eenige dicht-
stukjes en vooral door eenen 
Brief aan zijn kleed gerigt, 
die veel bijval vond. Hij trad 
in 1756, de tooneelkundige 
loopbaan in , door een stukje 
getiteld : Ie' Diable a quatre 
{Het helschgetier) ; hij was 
alstoen 37 jaren oud j eri 
las het aan eenige zijner 
vrienden voor, die hem aan
moedigden om hetzelve ten 
tooneele te doen voeren. De 
bijval die hetzelve vond, 
bepaalde de roeping des schrij
vers geheel en al. Intusschen 
bezat SEDAÏNE geenerlei on- -
derwijs; ook kunnen zijne 
geschriften de toets eener 
naauwkeurige lezing niet on
dergaan, zijn stijl is onnaauw-
keurig, maar hij kende de 
uitwerkselen der theatrale 
begoocheling volkomen wel, 
en dit heeft bijgedragen tot' 
het welgelukken zijner stuk
ken, die hem roem en geld 
verschaften. Men moet be
kennen dat hij er nooit mis
bruik van maakte, en dat 
hij bestendig de steun zijner 
moeder en familie was, Zijne 
zeden waren eenvoudig, en 
ofschoon hij , volgens LA-
HARPE , eenigzins opgeblazen 
was, wist hij de eigenliefde 
te ontveinzen , waarmede de 
algemeene bijval hem kittel-

de. Hij overleed te Parijs, 
den 17 Mei 1797, en heeft 
nagelaten : 1,° Poesies etc, 
(Verstrooide gedichten) ; 
~ 2.° een Dichtstuk in vie.r 
gezangen, over het Volks
lied, Parijs, 1756, in8.vo ; 

— 3.° Ie Philosophe etc. 
(De wijsgeer zonder het ie 
weten), een blijspel in vijf 
bedrijven , waarvan de stan
den wel aangevoerd zijn , de 
grondslag zedelijk is , en dat 
ten doel heeft, om het bar-
baarsche gebruik der twee» 
gevechten uitteroeijen. AL» 
BERGATI , een Italiaansche 
schrijver, schreef omtrent 
denzelfden tijd een blijspel 
over hetzelfde onderwerp, 
aan hetwelke hij den titel 
gaf van de Vooroordeelen 
der valsche eer , het werd 
in 1765, ten tooneele gevoerd. 
— 4.° la Gageure etc.(De 
onvoorziene weddingschap), 
in één bedrijf, 1768. Deze 
stukken zijn dikwerf gespeeld 
en toegejuicht. Onder zijne 
talrijke boertige operas wil
len wij enkel noemen s — 
5.° JLINE, koningin van 
Golconde; — 6.o Anvphi-
tryon ; — 7.° Protogenes ; 
— 8.° de Tuinman enzijrC 
heer; —• 9.° de Keningen 
de pachter; — 1762, in 
drie bedrijven naar het En* 
gelsch gevolgd , dat eerst uit
gefloten , en later tot honderd 
malen ten tooneele gevoerd 
werd} — 10.o de Deserteur ; 
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in drie bedrijven, 1769; 
had mede honderd voorstel
lingen; — 11.° de Pracht? 
lievend'e; in drie bedrijven, 
1773; — 12.° FELIX of 
het gevonden kind; in drie 
bedrijven, 1773; — 13.o 
BlCBARD LEEV WEK HART, 
1784, in drie bedrijven, 
werd den 7 April, 1788, voor 
de 90. s t e maal ten tooneele 
gevoerd , enz. enz. De mu« 
zijk voor deze stukken , is 
beurtelings vervaardigd door 
DÜNI, PHUIDOR, MONSIGNI 
en GnÉTRT. SEDAINE was lid 
der Fransche akademie, en 
secretaris van die der bouw
kunde. Zijne Toonèelstukken, 
ten getale van 32 , zijn af« 
zonderlijk gedrukt. In 1813, 
is er eene stereotype uitgave 
in het licht verschenen der 
Uïtgelezene werken van SE
DAINE , met eene biogra-
phische schets door AUGER , 
Parijs, 3 dl.n in l8.mo; 
De Lofrede van SEDAJNE , 
is in het Lyceum der'kun' 
sten voorgelezen door me
vrouw , de vorstin CONSTAN-
TIA VON SALM /1797 , in 8jo 

* SEDANO (don JOAN-JOZEF 
LOPKZ DE) , ridder der ko* 
ninklijke orde van KAREL I I I , 
en lid der geschiedkundige 
akademie van Madrid, te 
McaladeHènares, in 1729, 
geboren, en te Madrid» 
in 1801 overleden , volbragt 
?gne studifn XsSalamanha, 

n daarna in de hoofdstad van 
Spanje, alwaar hij aan de 
universiteit van den H, Isi-
DOROS werd aangesteld ; la
ter verkreeg hij bij de ko
ninklijke bibliotheek, het 
opzigt over het kabinet, van 
gedenkpenningen. Hij beoe
fende gedurende zijn ge-
heele leven de letteren, en 
redigeerde gedurende ver-

1
scheiden jaren het tijdschrift, 
getiteld: El Balianus li-
terario. Men heeft hem te 
danken de Spaansche Par-
nassus, of verzameling der 
beste stukken van de be
roemdste dichters dier natie, 
met hunne levensschets en af
beelding, eene onderneming 

I d i e aan zijnen ijver en zijne 
geleerdheid evenzeer tot eer, 
verstrekte. Nog heeft men 
van hem eene verhandeling, • 
over de oude gedenkpennin-

! gen en monumenten in Span~ 
je gevonden. Madrid, 1789, 
in 4 . t 0 ; en de verklaring 
der opschriften en gedenki 
penningen , in de steden 
Garthagena en Valencia ge» 
vonden, ibid. 1794, in 8.V<> 

SEDECUS , vroeger MAT* 
[ THATHIAS genaamd, zoon van 

IOSIAS en AMITAL. NABC-
CHODONOSORstelde hem inde 
plaats van zijnen neef JE-
CHONIAS of JOACHIN , in het 
jaar 599 voor J . G. op den 
troon van JÜDA. Deze vorst 
was toenmaals 21 jaren oud , 
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én hij regeerde er elf in de 
goddeloosheid en losbandig
heid. Hij verachtte de raad
gevingen van JEHEMUS | èn 
vergat de weldaden van NA-
BÜCHODONOSOR, die, om zijne 
kwade trouw té straffen., 
met een magtig leger in Ju-
dea viel, alwaar hij alles 
te vuur én te zwaard ver
delgde ; en , na alle plaatsen 
geplunderd te hebben, kwam 
hij de hoofdstad belegeren. 
De stad werd ingenomen, 
en de Chaldeërs vielen met 
groote scharen, in dezelve. 
'Daar SEDECIAS geene hoop 
zag, om dei).vijand te be
dwingen , zoo zocht hij zijn 
heil Jni de vlugt; maar hij 
werd weldra ingehaald , met 
kluisters beladen, «n naar 
NAHüCfHODONOSOR gevoerd , 
die te Iieblatha, in het land 
van Eniatk was. Na dat hij 
zijne béide zonen had zien 
ombrengen, werden hem zel-
ven de oogen uitgerukt,, en 
hij werd naar, de hoofdstad 
Tan jssyri'è vervoerd. Jïij 
overleed aldaar in de bocijen , 
en met hem eindigde het 
koningrijk Juda , in het jaar 
588 vóór J . C. 

SEDECIAS , zoon van CHA-
NAANA , valsch profeet van 
Samarië , één dergenen, 
welke ACHAB, koning van 
Israël, raadpleegde, wegens 
den oorlog, dien JOSAPJHAX 
enf hij der stad JRmnotk in 

Galaad wilden gaan aandoen. 
Deze bedriegers voorzeiden 
aan den koning eenen geluk
kigen uitslag. SEDECIAS , die 
zich ijzeren hoornen had doen 
vervaardigen , bootste de be
weging van den woedenden 
stier na , die met zijne hoor
nen alles omver werpt, wat 
hij op zijnen weg vindt. Deze 
logcn-profeet had de smart 
van juist het tegendeel te 
zien gebeuren, van hetgene 
wat hij voorzegd had.—Men, 
moet hem niet- verwarren 
met SEDECIAS, zoon van MAA-
SIAS, eenen valschen profeet, 
welken NABUCHODONOSOR in 
eenen gloeijenden oven deed 
braden. — Zie ACHAB, zoon 
van CHOLIAS, 

. * SÉDIUOT (JOANHES J A -
COBUS EMSIANDEI) , een ge
leerde kenner der Oostersche 
talen en sterrekundige , den 
26 April 1777, te Mont-
morency geboren, en den 9 
Augustus 1832, te Parijs 
overleden, kwam in de po-
lytechnieke school, en was 
een der eerste kweekelingen , 
der in het jaar 3 (1795) ge
stichte sch-ool, voor het on
derwijs der levende Ooster
sche talen , uit welke, zoo 
vele' beroemde mannen zijn 
voortgesproten. SÉDIIXOT leg
de zich met ijver toe op de 
beoefening van het Arabisch, 
het Perzisch en het Turksch , 
én werd weldra aan die zelfde 
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school verbonden, om de 
hoogleeraars in hunne we^ 
tenschappelijke werkzaamhe» 
den behulpzaam te ztjnè La*-
ter werd hij er adjunct-hobgs 
Jeei'aar, voor het onderwijs 
der Türksche taal, eene be
trekking, welke beweegre
denen van bezuiniging, in 
1816 deden opheffen. Reeds, 
in het jaar 1814, had het' 
bureau van lengten denood^ 
zakelijkheid ingezien, om 
toevlugt te nemen tot dé 
schrijvers van het Oosten j 
ten einde tot de kennis te 
geraken der bijzonderheden 
betrekkelijk de geschiedenis 
en de vorderingen der wis« 
kundige wetenschappen eri 
der sterrekunde, bij de vol
len van A%i'è, en voorna
melijk bij de Arabieren en 
Perzers. Dien ten gevolge 
werd er aan genoemd bureau 
een post van adjunct daarge-
steld , voor de geschiedenis 
de r sterrekunde bij de Oos* 
terlingen: SÉDILLOT, die eene 
ipondere studie van de wis
kunde en van hare toepas
sing had gemaakt, verkreeg 
dien. post. Zijne werkzaam
heden door DEIAMBKE en 
LAPLACE op prijs gesteld, 
hebben bijgedragen tot den 
goeden uitslag hunner naspo-
ringen. Een belangrijk werk 
Tan SAMUOX , dat niet in 
het licht te gegeven, maar 
«at, ondernomen, om naar 
m nenjirïge prijaen te din

gen t- waardig was geoordeeld 
om bekroond te worden, 
is zijne vertaling van het 
eerste deel der verhandeling 
over de sterrekunde, van 
JMODL-HJSARr, welke,: de 
vervaardiging van sterrekun-
dige 'werktuigen ten onder* 
werp heeft. Dé zedigheid van 
SÉDILLOX alleen, heeft deze 
door de geleerden zoo vurig 
verlangde nitgave belet, en 
die reeds plaats zou hebben 
gehad, indien dit werk aan 
èe commissie van werkzaam
heden der Aziatische maat
schappij van Engeland was' 
aangeboden, SJÉDICLÓT heeft 
andere niet minder belang* 
rijke handschriften nagelaten. 
Hij heeft in het licht gege» 
ven: 1 .o Notice etc, (Fer-
$lag van het letterkundig 
gedeelte der Aziatische na* 
sporingen), l.iïeen 2.d«dl. J 
— 2.o Notice etc. (Ferslag 
van de Arabische spraak' 
kitnst van SrtrBSTRE DE 
SJer;) ~ 3.° Notice etc. 
(Ferslag van het verhaal 
van JSgypte) door ABD*AB-
DAIXATIF. SÉDIM.OT W3S, bij 
zijn overlijden, secretaris der 
bijzondere senool voor de 
Oostersche talen, aan de ko
ninklijke bibliotheek. De ba
ron SlXVESIBE DE SACT, 
wiens kweekeling hij was, 
heeft in hei Journal des Dé' 
bats, van 12 Augustus 1832, 
eene Levensschets van hem 
geleverd. 
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* SfiDlE? (Sir KAREL), een 
beroemde Engelsche dichter, 
in 1639, te Jglesford, in 
het graafschap Kent ^ 'gebo
ren , studeerde aan de uni
versiteit van Oxford, doch 
werd aldaar tot geenerlei 
graad bevorderd. Daar zijne 
familie zich bij de konings-
gezinde partij had aangeslo
ten, zoo leefde hij in de af
zondering, en vertoonde zich 
niet eerder te Zonden, dan 
bij de herstelling van KAHEL 
II . Zijne eerste voortbreng
selen, zoowel in het lier-
als an het tooneeldicht, ver
wierven hem zoo veel roem, 
dat geen werk opgang kon 
maken, indien het de goed
keuring van SEDLET niet ver
wierf. Men beschouwde hem 
als een orakel onder de dich
ters. De beroemde lord Ro-
CHESTEE. haalt hem aan als 
den besten regter in het stuk 
van dichtkunde, welke in 
zijnen tijd bestond , en zwaait 
hem in zijne gedichten den 
grootsten lof toe. Koning K A 
BEL II vereerde hem met 
zijne welwillendheid , en 
noemde hem, al schertsende, 
de onderkoning van APOL~ 
zo. Hij verwierf dezelfde 
gunst van JACOBÜS II. In-
tusscheh bevond hij zich, 
ondanks de koninklijke wel» 
dadigheid van dien vorst, 
de opbrengst zijner werken 
en zijnen letterkundigen roem, 
steeds vol schulden, en gaf 

hij zich aan de Walgelijkste 
losbandigheid over. Op ze
keren tijd was hij niet lord 
BOCKJIORST , Sir TBOMA» 
OGLE en andere jonge los
bollen in eene drinkpartij r 

wanneer zij dronken van wijn 
en sterke dranken, zich op 
een balkon plaatsten , en hun 
gevoeg op straat deden. SED-
IEY dreef de onbetamelijk
heid zoo ver, dat hij zich 
voor het gemeen uitkleedde, 
hetwelk dit aanstoötelijktoo« 
neel, onder de vensters ver
zameld had, en , in dezen 
staat van naaktheid, begon hij 
hetzelve aan te spreken, zich 
daarbij bedienende van de on* 
gerijmdste en onbeschaamd-
ste uitdrukkingen. Het ver
ontwaardigde volk, wildede 
deuren openbreken, maar 
wijl het daarin niet kon sla* 
gen , sloeg het de glazen in , 
wierp met steeoen naar den 
bekroonden dichter, en nood-

I zaakte hem eindelijk met 
zijne onbeschaamde makkers, 
den aftogt te blazen. Men 
beklaagde zich bij de regt* 
banken, en SEDÏ.EY werd tot 
eene geldboete tan 500 pon
den sterling* veroordeeld j 
maar hij vond het middel, 
om door eene even zoo on
betamelijke boerterij, als het 
plaats gehad hebbend too~ 
neel, vrijgesproken te wor
den. Ondanks het gerucht, 
dat dit schandaal in Londen 
had gemaakt, verkreeg SED-
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IET, voor eene kleine stad 
in hel graafschap Kent, 
zitting in het parlement. Hij 
had eenen oogenblik de let
terkunde verlaten, om zich 
met de staatkunde bezig te 
houden,' en hij toonde zich 
als een der vurigste voorstan
ders der omwenteling. Zijne 
ondankbaarheid jegens JACO-
BDS II verwonderde zelfs de
gene die tot zijne partij be
hoorden; maar niet lang 
duurde het, of men ontdekte 
gr de ware oorzaak van. Deze 
koning beminde de dochter 
van SEDLET , en had haar 
tot gravin van Borchester 
verheven. Deze verheffing 
scheen aan , Sir KAREII toe 
als eene nieuwe ruchtbaar
heid aan zijne, oneer en aan 
de' zwakheid zijner dochter 
gegeven, en hij zwoer eene 
onverzoenbare wraak aan JA-
COBÜS II. En in de daad, 
hij verzuimde niets, om het 
aantal vijanden van dien vorst 
te vermeerderen. Nadat ie
mand hem eenige verwijten 
over zijn gedrag had gedaan , 
antwoordde hij koeltjes. »Ik 
handel alzoo enkel uit een 
gevoel van dankbaarheid. 
Z, M. heeft mijne dochter 

•' tot gravin verheven, en het 
is billijk, dat ik op mijne 
beuift jnijpe pogingen in het 
werk stel,, om aan de zijne 
de kroon te geven." Vrien
den des konings trachtten 
*5fi9ht«loos.,. om hem weder 

aan het hof te verbinden; 
hij weigerde hardnekkiglijk 
zijne dochter weder te zien, 
en hij wilde haar nooit eenen( 
misslag vergeven, waartoe 
het voorbeeld zijner ondeug
den veel had bijgedragen» 
Hij overleed in 1720, en 
heeft nagelaten Gedichten en 
Blijspelen, waarin hij, vol
gens den hertog van JBüc 
kingham, kwade grondbe
ginselen, in eenen sierlijken 
en naauwkeurigen stijl heeft 
gepredikt. Zijne Gezamenly-. 
ke werken , zijn te Londen , 
door den heer AYLOFF in het 
licht gegeven, 1722, in 8.vo 

, SEDDLIÜS (CAJÜS CLELIÜS 
of COECILIOS), een priester en 
dichter der 5.de eeuw, /'s 
weinig anders bekend, dan 
door zijn Latijnsch dichtstuk 
over het Leven van J. C. 
getiteld : Paschale carmen , 
eerst zonder jaartal in 4 . t 0 ; 
en later te Leip&ig, in 1499 
in het licht gegeven. Het
zelve is geen meesterstuk, 
maar biedt gelukkige dicht
regels aan. Men vindt het 
in de Bibliotheek der kerk
vaders. De AÜDKS hebben 
er eene schoone uitgave van 
geleverd , in eene verzame» 
ling, in 8.w, 1502, welke 
die van JÜYENCÜS , ARATOR 
en van verscheiden gewijde 
schrijvers bevat. CELLARIÜS 
heeft er eene goede uitgave 
van geleverd, Éalle, 1704> 
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in 12.n»o Men vindt het ook 
in het Corpus poetarum van 
MAITÏAIRE, 

SED-CUDS (HENDRIE), een 
geleerde franciskaner monnik, 
te Kleef, in 1547 geboren, 
werd tot de eerste posten 
zijner provincie verheven, 
en overleed te ontwerpen , 
in 1621, na in het licht te 
hebben gegeven: 1.° ffisto-
via sancti FRANCISCIMUS-
triumque virorum et femi-
narum etc. Antwerpen, 1613, 
in fol.; met platen. Dit zijn 
de oorsponkelijke Akten van 
de levens der heiligen en van 
verscheiden martelaren zijner 
orde, met aanteekeningen. 
>—'2.o Léven van den E. 
FRANCISCVS van Assisi, 
door den H. BÓNAVENTIJRA , 
met aanteekeningen , Ant
werpen, 1597, in 8.vo; 
i— 3.° Apologeticus adver-
sus Alcoranum francisca-
'norum , pro libro conformi-
tatum , Antwerpen , 1607 , 
in 4.t°; SEDUMÜS ZOU beter 
gedaan hebben, ditverdedig-
schrift' niet te ondernemen» 
(Zie ALBIZI). — 4.° Prees-
criptiones adversus heer e-
ses, Antwerpen , 1606 •, in 
4.to • _ 5.o Martiria F. F. 
Minorum Alcmariensium , 
Gorcomiensium etc. Antwer-
pen, 1613, in 4 > ; met pi. 
Dit is de geschiedenis der 
religieuzen zijner orde, door 

XXII, DEEL. 1 

de ketters der 16.e eeuw in 
Holland ten dood gebragt. 
6.° Imagines religiosorum 
ord. sancti FRANCISCJ in 
eis incisce cum elogiis, 1602 j 
— 7.° Commenlarius in vi~ 
tam sancti LüDorici, epis-
copi Tolosani, 1602. 

SÉEDORFF (FRANCISCÜS) , 
te Freyburg, in Zwitser
land , uit eene adellijke fa
milie geboren , Jesuit der 
provincie van den Opper-
Rijn, biechtvader van KAREE. 
PHIMPPDS , en daarna van 
KARET/ THEODORÜS, palts
keurvorst, overleed den 10 
Julij 1758, in den ouderdom 
van 66 jaren, in de keor-
vorstelijke residentie Schwet-
aingen. Men heeft van hem 
twaalf zintwistende Brieven , 
voor de tweede ,maal te Man-
heim, in 1749, in 2 dl.» 
in 8.vo, gedrukt. Dezelve 
werden zamengesteld voor 
het onderwijs van prinsFRE-
DERIK , palts-graaf, vóórdat 
hij de Cathohjke godsdienst 
omhelsd had,en zijn een bon
dig werk. Paus BENEDICTDS 
XIV, betuigde hem zijne te
vredenheid over hetzelve. De 
schrijver betuigt zelf dat hij 
veel nut heeft getrokken uit 
het lezen der brieven van 
pater SCHEFFMACHER. De heer 
PFAFF, die tegen dezen had 
geschreven , schreef ook tegen 
pater SÉEDORFF, in het la-
1 
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tijn , in eene godgeleerde the
sis ; en in het fransch , in 
een zwaar boekdeel. Over
wegingen, Tubingen, 1750, 
in 8.v°; Pater SÉEDOEFF ant
woordde hem, onder den 
naam van een' Dr. in de god' 
geleerdheid aan de univer
siteit van Ingoïstadt, door 
een even zoo zwaar boekdeel, 
Manheim, 1752 en 1753, 
in 8.vo De persoonlijkheden, 
die er in voorkomen , maken 

-^-er het lezen minder nuttig 
van, dan dat der 12 brieven.' 

keisteen te nemen, en daar
mede op de kom te slaan tot 
dat dezelve brak. Het water 
liep af en. het kind was ge
red. « Deze trek is dikwerf 
herhaald en door de Sine-
sche dichters en schilders ge
vierd. Nog jong zijnde bezat 
hij reeds uitgebreide kundig
heden ; en, in den ouder
dom van 25 jaren , werd hij 
tot mandarijn eenergrobtepro* 
vincie verheven , alwaar hij 
zich evenzeer door zijne regt-
vaardigheid, als door zijne 
weldadigheid deed beminnen. 
Daarna bekleedde hij andere 
aanzienlijke ambten. In eenen 

'gevorderden ouderdom, be
gaf hij zich naar een eenzaam 
verblijf, hetwelk hij slechts 
verliet, - als de keizer hem 
riep , om zijnen raad te ver
nemen, om den vrede in de 
huisgezinnen te herstellen, 
of om weldaden te versprei
den. Het is in deze schuil
plaats, dat hij 15 jaren be
steedde , aan de zamenstel-
ling eener Geschiedenis van 
Sina , die 14 eeuwen bevat, 
en met het jaar 403 vóór 
de Christelijke jaartelling be
gint. Dit werk bevat 294 
boeken tekst, 30 met tabel
len , en 30 met verhandelin
gen. De Sinezen stellen dit 
werk grootelijks op prijs, 
dat het beste is , hetwelk zij 
in dat vak bezitten. Men 
schrijft nogaanSÉE-au-KoAMG 
verscheiden Verhandelingen 

* SÉE-MA-KOANG , of SsÉ-
MA-KOÜANG , een geleerde Si-
nees, wiens roem van wijs
heid en deugd, tot, in Eu
ropadoordrong, was- in het 
jaar 1018 der christelijke 
tijdrekening geboren , en was 
de zoon van eénen minister 
van keizer TINGTSOUNG, Hij 
werd zelf minister van dien 
vorst en van drie zijner op
volgers, en overleed in het jaar 
1086 , na J . C. Men verhaalt 
van hem den volgenden trek : 
naauwelijks 4 jaren 'oud 
zijnde, vermaakte hij zich 
eens met zijne jonge mak
kers , met visschen te zien 
zwemmen in eene groote kom 
van gebakken steen ; een 
dier kinderen viel inhet wa
ter, en was op het punt van 
te verdrinken, toen hij de 
voor zijnen ouderdom zeld
zame tegenwoordigheid van 
geest had, eenen scherpen 
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over de zedekunde toe, die 
daarenboven onder de Sine» 
zen zoo talrijk zijn. Zie hier 
eenige grondregels van dezen 
geleerde: Raad, en beveel 
niet, — Overtuig, èn beslis 
niet. — TVat is de opperste 
grootheid ? het vermogen 
om wel te doen. <— fVees 
regtvaardig alvorens mild
dadig ; tVees mensehlievend 
alvorens regtvaardig te zijn, 
— De trotschheid kan soms 

~ nederig schijnen, nooit de 
ijdelheid.— De arme is de 
mensch tot zijne v/aarde 
terug gebragt; ontbloot van 
alles wat hem vermomt. ~ 
De weldadigheid schiet bij
na altijd in overleg, en de 
dankbaarheid in opregthèid 
te kort. — De tranen der 
verdrukte onschuld zijn de 
dampen, die den bliksem 
voortbrengen, >— Geene vo,nk 
mag verwaarloosd worden. • 
— fVacht u vermaken te 
genieten, dieaanuwen broe
der tranen kosten, —< F raag 
slechts een enkel maal voor 
tl zelven , maar schaam u 
niet, om tot vervelens toe 
voor anderen ie vragen, — 
Mer uwen vader in eenen 
grijsaard, en in een kind 
bemin uwen zoon, — De 
godsdienst is de eerste brei
del des menschen; de wijs
heid is slechts de tweede, 
enz, enz. Indien het waar 
is dat deze grondregels aan 

SÉE-MA»KoANG toebehooren ; 
strekken zij ongetwijfeld tot 
eer van zijne talenten en van 
zijn hart. 

• SÉGAÜD (WltlEM DE), een 
prediker, te Parijs , in 1674 
geboren , en in dezelfde stad, 
in 1748overleden, aanvaard
de het Jesuiten-gewaad in 
den ouderdom van 16jaren. 
Zijne oversten verkozen hem , 
om de humaniora te onder
wijzen , eerst in het collegie 
van LODEWIJK den Gfoote 
te Parijs, daarna te Rennes 
en te Rouanen. Nadat eene 
der plaatsen van regent der 
rhetorica te Parijs was t o 
rnen opentestaan , weifelde», 
de Jesuiten tusschen POREÉ 
en SÉGAÜD. De eerste behield 
de overhand, en de tweede-, 
hoezeer hij er ook naar haak
te , om het Evangelie aan de 
ongeloovigen te gaan verkon
digen , werd voor den kansel 
bestemd. Het was le.Roua-
nen, dat pater SÉGAÜD het 
eerst zijne talenten beproefde. 
Hij begon te Parijs, in 
1729 te prediken. Niet lang 
duurde het of men bewon
derde hem aldaar. Gedurende 
drie vasten aan het hof be
roepen , voldeed hij den ko
ning zoo wel, dat hij hem 
eene jaarwedde van 1200 
livres schonk. Pater SÉGAÜD 
leefde op eene wijze over
eenkomstig de zedeleer, welke 

1 2 
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hij predikte; getrouw aan 
al zijne godvruchtige oefe
ningen, gestreng voor zich 
zelven , en geene andere uit
spanningen kennende, dan 
die, weike door zijnen regel 
waren voorgeschreven. Ka 
het einde van eenen advent 
of eene vaste, ging hij met 
ijver missiën op het platteland 
houden. Zijne zachte , een
voudige manieren, zijn be-
bescheiden voorkomen, won« 
nen hem de harten van het 
geheele volk. De grootste 
zondaars vloeiden tot hem toe, 
in. de regtbank van boetvaar
digheid. Hij werd evenzeer 
gezocht door de grooten en 
de geringen, vooral bij het 
aannaderen des doods; men 
achtte zich gelukkig in zijne 
armen te mogen sterven. Men 
vindt in zijne Leerreden, 

, het leerzame, met het sier
lijke en krachtvolle gepaard , 
en vooral bezitten zij die zal
ving , welke de ziel door
dringt, en dezelve geschikt 
maakt, om zich de Evange
lische waarheden ten nutte 
te maken. Zij zijn te Parijs 
in 1750 en 1752, in 6 dl.» 
in 12.»»° gedrukt, onderop» 
zigt van pater BERRBÏER , zoo 
bekend door zijne GescAte-
denis van Gods volk. Pater 
SÉGAIRD heeft ook verschei
den kleine diohtslukken ver
vaardigd , die de goedkeuring 
der kenners hebben wegge
dragen : het Voornaamste is 

zijn latijnsche dichtstuk op 
de legerplaats van Co7npiè-
gne , Castra compendiensa, . 

SÉGHERS (Pater DANIEX), 
een schilder, in 1590, te 
ontwerpen geboren , en in 
dezelfde stad in 1660 overle
den. Hij maakte zich niet, zoo 
als zijn broeder, de schilder
kunst tot een beroep; maar, 
Jesuit zijnde, koos hij de
zelve tot eene uitspanning. Hij 
muntte uit in het schilderen 
van bloemen ; men kan de 
kunst niet genoeg bewonde
ren, waarmede hij het schitter 
rend koloriet Voortbragt, aan 
die genre van schilderkunde 
eigen; zijne penseelstreken 
waren los en bijzonder friscb. 
Zijne stukken zijn kostbaar, 
en werden des te meer ge
zocht , naardien men dezelve 
voor geld niet kon bekomen. 

SEGHBRS (GERARDÜS), broe
der van den voorgaande, te 
Jnitverpen in 1589 gebo
ren, en aldaar in 1651 over
leden , volgde den smaak van 
KOBENS en VAN DIJK na. 
Zijne eerste schilderijen bezit
ten een krachtvol koloriet, de 
schaduwen zijn zeer zwaar 
in dezelve, en zijne beelden 
bijna rond. Hij liet deze wijze 
weldra varen , om eene meer 
schitterende en bevallige aan , 
te nemen. De stukken op 
deze verschillende manieren 
door hém vervaardigd, wor» 
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den allen evenzeer gezocht. 
Hij heeft vele godsdienstige 
onderwerpen vervaardigd: 
ook schilderde hij nu en dan 
bijeenkomsten van spelers en 
muzikanten. 

SEGLA (JOANNA DE). —-
Zie MONTÉGÜT. 

SEGNERI (PAÜI.US)', een pre
diker, te Nettuno, in het 
Campagna di Roma, in 
1624, uit eene van Rome 
oorspronkelijke familie gebo
ren , openbaarde reeds in 
zijne jeugd vele neiging voor 
den religieuzen staat. Hij be
gaf zich onder de Jesuiten 
en schitterde in die "orde, door 
de zuiverheid zijner zeden, 
en den bijval, dien zijne 
predikatien vonden. Met het 
predikambt, nam hij ook 
missiën waar, en zulks ge
durende 27 jaren , met eenen 
waarlijk apostolischen ijver. 
Deltalianen beschouwen hem 
als den BoüaDAtorjE van hun 
land; maar hij bezat noch 
de welsprekendheid noch.de 
scherpzinnigheid van den 
Frahschen Jesuit. Zijne leer
reden zijn meer opgevuld met 
woorden dan met zaken , met 
ernstige waarheden , en uit
muntende redeneringen, ver-
eenigt hij platte aanmerkin
gen en volkssprookjes. Paus 
INNOCENTIUS XII .beriep hem 
naar Ratne, om er de posten 

L 

van zijnen gewonen prediker', 
en godgeleerde van de aflaat-
kamer te bekleeden; maar 
hij nam dezelve niet lang 
waar. Deze heilige religieus, 
deze onvermoeide gewetens
bestuurder, door werkzaam
heden en verstervingen^ uit
geput , verviel in eene soort 
van kwijning, die hem in 
1694 in het graf sleepte. 
Al zijne werken werden na 
zijnen dood in' 3 dl.» in fol. 
in het licht gegeven. Zij be
staan uit l .o Overwegingen. 
— 2.° de Ongeloovige zon
der verschooning; —• 3.° 
het Hemelsche manna of 
het Foedsel der ziel; — 4.» 
de 'Praktijk van de plig» 
ten der pastoors, een be
langrijk werk , vol zalving , 
ijver en licht. — 5.° de Be* 
kwame Biechtvader ; — 6.o 
de Wel onderwezen boete
ling; — 7.° de Overeenstem-
ming der handeling en der 
rust in het gebed;— 8.° de 
Begoochelingen der Quietis-
ten ; •— 9.° de Dienaar van 
MAMA; enz. Zijne Leerre
den bestaan uit 7 al.» in 12.m» 

* SEGNI (JOANNES BAPTIS-
XA) , een Bolonees, en regu
lier kanonik van de congre
gatie des Heiligen Verlossers, 
leefde in de 16.e, eeuw. Hij 
was diep ervaren in de god
geleerdheid , welke weten* 
schap hij te Ferrara en te 

1 3 . , . . • ' ; • ' : 
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tlrbino onderwees. Ook had 
hij zorgvuldig de gewijde en 
ongewijde oudheden beoe
fend, en bezat zoo vele gron
dige geleerdheid, dat hij de 
achting der bekwaamste man
nen /verwierf. SEGNI had in 
zijne congregatie verscheiden 
eervolle posten bekleed. Hij 
overleed te Ferrara in 1610, 
en heeft de volgende werken 
nagelaten: ï .° De ordineac 
statu canonico libri quatu-
or, Bologna, 1601, in de
zelfde stad, in 1611, door 
de zorg van den prioor ge
neraal, BiAGip BAGNI, van 
dezelfde congregatie, her
drukt. — 2.o PeregrinaUo 
bonörum spiriiuum ad im-
petrandam confirtnationern 
veri status religiosi acprce-
cijpue canonici, Ferrara, 
1592, dit werk is aan ClE-
MENS VIII opgedragen. — 
•3.9 Meliquiarum,.: sive de 
reliquis et veneratione sanc-
torum liber unus, enz,, Bo
logna t 1610; — 4.o De 
optimo episnopo, 1606; — 
5,o II vero studio christia* 
nocontra Varteplanetaria, 
cabalistica , lunaria , cla
vicula di Salomone, ed al
tre super•stiaione, Ferrara, 
1592; — 6.0 Tratiato d<? so-
gni, ürbino, 159U Bij 
d»t alles moet men nog ver
scheiden onuitgegeven schrif
ten voegen. 

* SEGKI (BERNARDÜS) , een 

geschiedschrijver, in 1500, 
te Florence, uit eene oude 
familie geboren, volbragt 
zijne studiën aan de univer
siteit van Padua, en maakte 
zich. zeer ervaren in, de 
Grieksche en Latijnsche talen. 
Hij werd secretaris van de 
handvesten, der republiek 
van Florence, die hem tot 
onderscheidene gezantschap* 
pen gebruikte, als naar^o-
me, tot KA REI, V enz., van 
welke hij zich steeds met 
eere kweet. In 1545 werd 
SEGNI benoemd' tot consul 
der beroemde akademie del 
Crusca, toenmaals zeer bloei-
jende. Hij overleed in zijne 
geboorteplaats in 1558. Be
halve verscheiden zeer ge
achte Gedichten, en die in 
verschillende Verzamelingen 
van , Toskaansche dichters 
voorkomen, heeft hij nage
laten : l.o eene Fertaling 
in het italiaansch, van ver
schillende verhandelingen van 
ARISTOTEI.ES en van den OF* 
dipus van SorHOCiEs,, in 
handschrift; maar hij had 
voornamelijk zijnen roem te 
danken, aan s&gne Geschie
denis van Florence, van 
1527 tol 1555, een hoogst 
belangrijk werk, wegens de 
naauwkeurigheid der daad-
ïaken, de zuiverheid en sier
lijkheid des stijls. Deze ge
schiedenis verscheen voor het 
eerst in het licht te Jugs* 
burg, in fol,, en werd ook 

http://Aristotei.es


.S E G. 567 

te Palermo gedrukt, 1778, 
2 dl." in 4.h> 

SEGRAIS (JOANNES REGNADLD 
of RENADD D E ) , in 1624, 
te Caen, uit eene adellijke 
familie geboren , werd in het 
begin tot den geestelijken 
staat bestemd. Hij was pas 
20 jaren, toen de graaf DE 
FIESQÜE , van het hof ver* 
wijderd, zich naar die stad 
begaf. Deze hoveling, door zij
nen geest bekoord, nam hem 
mede naar Parijs, en plaatste 
hem bij mejufvrouwMoNTPEN. 
SIER, die hem den titel gaf 
van haren gewonen aalmoe
zenier, met het voorzanger
schap der stiftkerk van ÈLor-
tain% en later de hoedanig-» 
heid van haren gewonen edel
man» Nadat SEGRAIS, het 
huwelijk dier prinses met 
LAÜZDN niet had goedge
keurd, zag hij zich verpligt 
haar te verlaten. Hij nam 
zijnen intrek bij mevrouw 
DB LA FAYETTB, en werkte 
mede aan de samenstelling 
van ZAÏDE , en van de an
dere romans, onder den naam 
dier dame in het licht ge
geven. De groote wereld ein
delijk moede, keerde hij 
naar zijne geboorteplaats te
rug , alwaar hij , na zijn tes
tament te hebben gemaakt, 
Waarin de godsdienstige ge-, 
voelens zijn uitgedrukt, waar» 
wede hij doordrongen was ••} 

geweest, in 1701 overleed* Hij 
heeft zich, beroemd gemaakt 
door zijne Herderszangen 
{Egiogues), Amsterdam -, 
1723 , in 12im0 , waarin hij 
de zachtheid en naïviteit, 
aan deze soort van gedichten 
passende, heeft wetentebe* 
houden ; oordeelkundiger dan 
FONXBNELLE , die van zijne 
herderinnen, pronksters heeft 
gemaakt, die onder gezochte 
uitdrukkingen verliefde zin* 
spreuken uitkramen^ Zijne 
hertaling der Landgedieh -
ten en van den JEneis van 
VIRGILIDS, in Fransche vera
zen, beide in 8.v°', hebben 
veel bijval gevonden. De 
laatste terscheen; in 1681 , 
Er komen zeer wel overge-
bragte stukken in voor; doch 
in het algemeen,. is zijne 
versificatie flaauw en slepend. 
De vertaling der Landgedich-
ten, die in 1712, in 8.v° in 
het licht verscheen, is beter; 
maar dezelve is verdrongen 
door die van POMPIGNAN en 
DEMLLE. Nog heeft men van 
SEGRAIS Mengeldichten•, en 
zijn gezang ATÜIS , waarin 
hij soms de edele eenvou
digheid van de herderszan
gen der ouden heeft bereikt. 
Zijne prozaïsche werken zijn: 
l,o Nouvelles etc. (Fran-
sche geestige verhalen) , 
Parijs, 1722, in 12.»»°, 
2 dl.n Dit is eene verzame* 
ling van eenige vertellingen > 
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aan het hof van mejuffrouw 
DB MOKTPENSIER verhaald.— 
2.° Segraisiana of Geschied* 
en letterkundige mèngelin~ 
gen, 'm S.™, 1122, Parijs, 
onder den titel van 's-Gra-
venhage en te Jmsterdam, 
1723, in 12.mo deze laatste 
uitgave is veel schooner. 
Onder eenige zeldzame en 
belangrijke bijzonderheden, 
vindt men er een aantal die 
beüzelachtig. en valsch zijn. 

SEGDENOT (CUÜDIÜS) , te 
dvallon in 1596 geboren, 
begaf zich, na te Dijon en 
te Parijs- in de pleitzaal 
geschitterd te hébben, in 
het Oratorium. Hij werd 
overste van verscheidene hui» 
zen; maar na in 1638,eene 
Fransche vertaling van het 
boek over den maagdelijken 
staat van den H. AÜGÜSTINÜS, 
met aanteekeningen in het 
licht te hebben gegeven, 
censureerde de Sorbonne 
het -werk, en de schrijver 
werd in de Bastille gezet. 
Hij misprijst in hetzelve de 
Evangelische armoede, on
dermijnt de grondslagen van 
het kloosterleven , en berooft 
het van alle verdienste. Ter
wijl hij de kloostergeloften-
•veroordeelt, beweert hij , 
«at het loffeltjker is , het 
goede uit vrijen wil te doen, 
Oan er zich door geloften toe 
*e noodzaken, even alsof die 
gelofte niet vrij was, en bij 

gevolg niet vrij maakte alles 
Wat er het uitwerksel van 
is. Nadat SEQUENOT weder 
in vrijheid Was gesteld , werd 
hij tot assistent van den over
ste benoemd , en overleed te 
Parijs , in 1676 , na eenige 
nieuwe onaangenaamheden te 
hebben ondervonden, welke 
hij aan zijne verstandhoudin
gen met de leden, vaüPorl-
Royal te wijten had. Men 
heeft van hem verscheiden 
andere geschriften. 

SÉGDI (JOZEF) , te Rhode%, 
in 1689, geboren, wijdde 
zich reeds vroegtijdig aan de 
welsprekendheid en de dicht
kunde toe. In 1732, behaal
de hij bij de Fransche aka-
demieden prijs voor de dicht
kunde , en met roem besteeg 
hij 'de kansels van het hof 
en de hoofdstad. Deze schrij
ver overleed in 1761 , na in, 
het licht te hebben gegeven: 
l.o de verzameling zijner Lof
reden, 2 dl.», in 12.™; 
—• 2,° zijne Leerreden, 2 
;dl,n en 3.° Academische 
Bedevoeringen , in 1 dl. De 
Fransche akademie had hem 
als lid aangenomen.. De abbé 
SÉGfül schreef met verheven
heid en zuiverheid; maar 
men moet bij 'hem niet zoe
ken die uitstekende schilde
ringen, die meesterstukken • 
van genie, die treffende trek
ken , welke men bij BOSSÜBI 
en BOURDAIOÜB aantreft. Hij 
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was geschikt om de gebaande 
wegen te bewandelen, en 
niet om eene nieuwe loopbaan 
aan tè leggen. 

,SÉGÜIER (PETRUS), presi
dent met de fluweelen muts 
bij het parlement van Parijs , 
in 1504, uit eene oude, in 
de magistratuur en de wa
pens beroemde familie gebo
ren , bewees gewigtige dien
sten aan de koningen FfiAN-
CISCDS I , HENDRIK II en KA
BEL IX. Deze vorsten belastten 
hem met verschillende onder
handelingen ; in alle deed 
hij eene weinig gewone wel
sprekendheid en schrander
heid schitteren. Hij overleed 
in 1580, met eer en goe
deren overladen. Men heeft 
van hem Medevoeringen , en 
éene verhandeling getiteld: 
Jtudimenta de cognitione Dei 
et sui. 

SÉGUIER (ANTONICS) , zoon 
van den voorgaande , bekleed
de achtereenvolgend de pos
ten van rekwest-meester, 
staatsraad, advokaat-generaal 
bij het parlement van Pa> 
rijs, en eindelijk van presi
dent bij hetzelve. Hij werd 
in 1598, in hoedanigheid 
van afgezant naar Fenetiè 
gezonden , welken post hij met 
roem waarnam. Zijn dood , 
in 1624 voorgevallen, was 
een gevoelig verlies voor alle 

L 

weidenkenden. Bij zijnen ui
tersten wil, stichtte hij hét 
gasthuis des Cent Filles ge
naamd , in' de voorstad St. 
Marcel, te Parijs gelegen. 

SÉGUIER (PETRUS) , te Pa~ 
rijs, in 1588 geboren, was 
de zoon van JOANNES ; hij 
bekleedde de posten van raads
heer bij het parlement, van 
rekwestmeester ; van presi
dent, en eindelijk van ze
gelbewaarder en kanselier van 
Frankrijk , in 1635, .Nadat 
er in Normandij'è volksbe
wegingen ontstaan waren , 
begaf hij zich in 1639 naar 
dat gewest, en bevredigde 
hetzelve. Hij onderscheidde 
zich niet minder tijdens de 
.onlusten der stra'atschansen 
(Barricades), eG durfde het 
hoofd bieden , aan hel tegen 
het bestuur in opstand zijnde 
parlement. De zegels wer
den hem in 1650 en 1652 
ontnomen; maar in 1656gaf 
men hem dezelve weder , en 
hij behield ze tot aan zijnen 
dood in 1672 te Saint Ger* 
main-en-Laye voorgevallen. 
Hij liet slechts twee dochters 
na: MARIA , die eerst met 
den markies DE Coistm en 
later met den markies, DE 
LAVAL, in den echt trad , 
en in 1710 overleed; en 
CHARLOTTE, eerst hertogin 
DE SULLY , en later hertogin 
DE VERNEUIX, in 1704 over-
5 
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leden.^Maar de zijtakken van 
zijn huis, hebben andere be
roemde overheidspersonen op
geleverd , onder anderen AN* 
TONIÜS LODEWIJK SÉGÜIER , 
algemeen advokaat bij het 
parlement van Parijs. . (Zie 
lager.) 

SÉGWIÉR (JOANÜES F R & N -
CISCCS), te Mmes\ in 1703 
geboren , legde zich in den 
beginne op de regtsgeleerd-
heid toe: maar toen hij 
den tuin met zeldzame plan* 
ten van zijnen stadgenoot 
PETRUS BAÜX zag, schepte 
hij smaak in de kruid kunde, 
én slaagde zoowel in die we
tenschap , dat de abbé Bl-
6N0N, bibliothekaris des ko-
nings van Frankrijk, hem 
belastte met het in orde bren-
gen , der kostba're kruidkun
dige verzamelingen dierpraéh-
tige bibliotheek. Het is ter
wijl hij zich van deze.n last 
kweet, dat hij naxi het Werk 
arbeidde hetwelk ten titel 
voert: Bibliotheca botanica > 
's Gravenhage, 1740, in 
4.to| Leijden, 1769, in 
4.*°; in het licht gegeven 
door de zorgen van LAÜREN-
TIOS THEODÖRTJS GRONOTIDS, 
die er een supplement bijge
voegd heeft; Dit werk bevat 
eenen«oatologus der schrij
vers en werken , die over de 
kruidkunde handelen. Hij had 
verscheiden reizen gedaan, 
m zijne kundigheden uit te 

G. 

breiden. Het vruchtbare veld 
van Feronesa, boeide langen 
tijd zijne nasporingen, en 
deed hem in het licht ge
ven : Plantce Feronenses, 
2 dl.n Feronct, 1745, in 
8.vp Hij leverde een derde 
deel tot hetzelve, ibid, 
1754, in 8,vo 

••••* SÉGÜIER (ANXONIDS LO-
DEWIJK) ,. algemeen advokaat 
bij het parlement van Parijs , 
behoort tot de familie van 
den kanselier van dien naam. 
Te Parijs , den 1 December 
1726 geboren, werd hij door 
de Jesulten van ia Flèche, 
en van het collegie van Lo-
DEiriJK den Groote, te Pa
rijs;, opgevoed. Reeds vroeg
tijdig openbaarde hij den ge-
lakkigsten aanleg voor. de 
welsprekendheid. Zijn geheu
gen was verbazend: na eene 
redevoering te hebben aan
gehoord , waarvan het hand
schrift was verloren geraakt, 
bragt hij dezelve in eenen 
nacht, in haar geheel weder 
op het papier. Reeds in 1748 
werd hij met den post van 
advokaat des konings bij de 
regtbank het Chdtelet be
kleed; in 1751, -werd hij 
benoemd tot advokaat-ge* 
neraal bij den grooten raad, 
en in 1755 bij het parlement 
van Parijs, waarbij hij tot 
in 1790 verbleef, in welk 
jaar dat collegie ontbonden 
werd, Hij had den beroem-
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den D'AGÜESSEAÜ vervangen , 
en toonde zich door zijne 
welsprekendheid en zijne 
deugden , zulk eenen voorgan
ger waardig. Hij worstelde 
langen tijd tegen de filozofen 
en de staatkundige nieuws-
gezinden, en maakte zich 
vele vijanden door zijne ge-
regtsvorderiog van 1770; een 
gedenkstuk van moed en wijs
heid , bestaande uit 35 blad
zijden , in i.io f en die op 
uitdrukkelijke last vanLODE-
WIJK XV gedrukt werd. Si' 
GUIÈR kenmerkte in dit stuk 
den oorsprong der valsche 
wijsbegeerte, de overdreven 
vrijheid der drukpers, en de 
pogingen eeoer vermogende 
partij om de geesten te be
derven ', den invloed der gods» 
dienst te verzwakken , hare 
gebruiken in een belagche-
lijk daglicht te stellen , en de 
volken , in plaats Van dezelve 
voor te lichten , tot opstand 
aan te sporen. Hij ontleedde 
te gelijkertijd verscheiden 
aangeklaagde geschriften, en 
deed er het vergif en het 
gevaar van gevoelen, Het par
lement had gewïjfeld , om' er 
den druk van te bevelen. Het 
was niet de eerste maal dat 
dezeadvokaat-generaal, zijnen 
ijver tegen de losbandigheid 
der drukpers openbaarde, 
in 1775 klaagde hij een pam-
phlet van YOLTAIRE aan ; in 
1777 , verhief hij zijne stem, 
wegens een geschrift dat den 

aartsbisschop van Lyon aan
randde , tegen de snoodheid, 
waarmede men verdeeldheid 
onder de geestelijken tracht" 
te te aaaijen, en de kudde 
tegen haren herder op të 
ruijen; zijne geregtelijke vor
dering {requisitorium) > van 
den 25 Mei 1781, tegen de 
fFijsgeerige Geschiedenis 
'van ÜAYNAL was een na
drukkelijk vertoog tegen de 
ergernis dezer vermetele uit
gave ; hij toonde het gevaar 
aan dier hoogdravende uit* 
varingen ., dier ligtzinnige 
schilderingen , dier onbe* 
schaamde uitdagingen , daar 
het boek Yol van is: hij noemt 
het eene opeenstapeling van 
hersenschimmen en onheta-
melykheden, eene verzamel
plaats van gal en bederf; 
hij toonde aan, dat, onder 
voorwendsel van de misbrui
ken aanleranden , RATNAÜ 
er naar streefde, om de gods
dienst en het gezag hatelijk 
te maken ; naar aanleiding 
dier uiteenzetting werd de 
Wijsgeerige geschiedenis, 
ten vure gedoemd,, en de 
schrijver in staat van beschul
diging verklaard. Toen de 
oorlog losbarstte tusschen het 
hof en het parlement, en 
dat de nieuwe magistratuur , 
bij bespotting het parlement 
Maupeou genaamd, in bezit
neming gesteld werd , nam 
SÉGÜIER zijn ontslag en ver
wijderde zich, In 1774 trad 
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hij met het oude collegie 
weder op ; en, getrouw aan 
zijne grondbeginselen , ging 
hij „voort, om, met nadruk 
de nieuwe gevoelens te be
strijden ; maar daar hij zijne 
pogingen bij hét begin -der 
omwenteling onvermogend 
zag •, begaf hij zich naarden 
schoot zijner familie, en wees 
den post van maire van Parijs 
van de hand , hem dooreene 
vermogende partij aangebo
den. Eindelijk aangeduid door 
een libel,.. getiteld: SÊGÜIER 
behandeld zoo als hij het 
%eidient, nam hij het besluit 
Frankrijk te verlaten, en 
begaf zich Ra^r Doornik, 
alwaar hij den 25 Januarij 
1792, aan eene beroerte overi 
leed. Zijn oudste zoon heeft 
op zijn graf een opschrift 
doen plaatsen , hetwelk aldus 
eindigt: » Hij was een on
omkoopbaar regter, eenwel-
sprekend overheidspersoon: 
een verlicht verdediger der 
godsdienst, een getrouw on
derdaan van zijnen koning, 
Non habebis ossa ejus, in-
grata patria." SÉGUIER 
heeft nagelaten pleitreden, 
verslagen aan de vergade» 

, ringen der kamers , requi» 
sitoren, redevoeringen, die 
hem ten allen tijde tot eer 
zullen verstrekken, maar 
zijne gedrukte voortbrengse
len zijn verspreid en moeije-
3 P é t e vinden, Zijne Lofrt}-
<% is in het instituut uitge-

I sproken den 2 Januarij'1806, 
door den graaf PORTALIS. In 
1757 was hij tot lid der 
Fransche akademie benoemd, 
om de door FÖNTENELLE open» 
gelatene plaats te bekleeden, 
Onder de talrijke requisito« 
ren , waarin de waardigheid 
der taal, de. duidelijkheid, 
de keuze en de naauwkeu-
righeid der uitdrukkingen 
gewoonlijk zoo wel overeen
stemmen , mót de juistheid 
en de kracht der redenerin
gen-, onderscheidt men dat 
van den 18 Augustus 1770, 
waarin de oorzaken en het 
tafereel der omwenteling van 
1789 , omtrent 20 jaren vóór 
de gebeurtenis, met zoo veel 
waarheid zijn voorgesteld. 

* SJÊGOIN (KABEL ANTO-
MÜS) , een regtsgeleerde, den 
20 Maart 1708, te Faivres 
bij Vesoul geboren, werd 
hoogleeraar in de regtsge-
leerdheid te Besangon , al
waar hij verseheiden jaren 
vertoefde. SJÉGDIN bezat vele 
welsprekendheid, en schreef 
even zuiver in het fransch 
als in bet latijn; hij over
leed op zijn landgoed Jalle-
range bij Dóle t den 19 Sep
tember 1790. Hij was een 
achtenswaardig man en de 
beroemde COURTOISIER sluit 
de Lofrede van dezen regts
geleerde met deze woorden ; 
Nemo in virtuie colenda. 
tempus illud felicius con* 
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sumpsit, quod' in virlute 
qucerendd philosophi terunt. 
Hij heeft nagelaten: l.°zeer 
op prijs gestelde Commen-
tari'èn, op de Instellingen 
van JÜSTINIAKUS", Besangon-, 
1805, in 8J°', nieuwe uitga
ve, ibid 1812; — 2.° fris
ser tation, etc. [Verhande-
ling over het getal der Bour» 
gondische koningen vóór 
GÖNDEBAÜD) ,1752 ; — 3.° 
Discours etc, (Verhandeling 
over de voordeden, welke 
men uit de beoefening der 
geschiedenis kan trekken), 
1752; — • 4.o Dissertation 
etc. (Verhandeling over 
den waren uitvaardiger 
der Bourgondische wetten), 
1753. De akademie van Be* 
sancon bewaart in hare re
gisters eenige Verhandelin
gen van SKGUIN , over bij 
Jallerange gevondene oud
heden , eü zijne lofrede, in 
eene harer vergaderingen 
door den heer GENISSET , 
hoogleeraar der welsprekend
heid , voorgelezen , istei?e-
sangon, in 1809 in het. 
licht gegeven, 

SÉGÜR (JOAMNES KAREL DE), 
zoon van' den markies DE 
SÉGOR, kolonel eens regi-
ments van zijnen naam, werd 
te Parijs , in 1695 geboren, 
Na eenigen tijd in de krijgs
dienst te zijn geweest, be
gaf bij zich in de congre
gatie van het Oratorium, 

en appelleerde tegen de bulle 
Onigenitus. De groote gunst, 
waarin zijne familie onder 
het regentschap van den her
tog van Orlèans stond , boe
zemde hem eerzucht in. Hij 
herriep zijn appèl, en werd 
voorzien met de abdij van 
Vertmand. Hij verliet het 
Oratorium, werd groot-vika-
ris van den heer DE SAINT-AL-
BIN , bisschop van Laon , en 
eindelijk bisschop van Saint-
Papoul. Hij stichtte gedu
rende eenigen.tijd zijne kudde 
dopr zijne godsvrucht en zijne 
onderwerping aan de beslui
ten der Kerk ; maar in 1735 , 
herriep hij bij een mande
ment , alles wat hij ten gun
ste der bulle gedaan had, en 
deed afstand van zijn bisdom. 
Sedert dien tijd leefde hij 
nog 13 jaren in de vergetel
heid,, en overleed te Parijs, 
in 1748. Men heeft van hem 
eene Beknopte levensschets , 
te Utrecht, 1749 , in 12.mo . 
in het licht gegeven. De Jan
senisten maken van hein bijna 
eenen heilige. 

* SÉGÜR (HENDRIK FRAN-
CISCDS , graaf DE) , broeder 
van den voorgaande, en hoofd
officier, in 1689 geboren. 
Hij diende bij het corps van 
zijnen vader, dien hij in den 
rang van kolonel opvolgde. 
Spanje, de Nederlanden en 
Italië waren de tooneelen 
van zijnen krijgsroem; hij 
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werd gekwetst in den slag 
van Guastalla» streed in 
Lotharingen , onder den 
graaf DE BEUE-ISLE , en 
voerde met roem het bevel 
in Duitschland en in F laan-' 
deren. Na achtereenvolgend 
lot overste van een regiment 
ruiterij, bevelhebber , veld
maarschalk , en luitenant-
generaal te zijn benoemd, 
overleed hij te Metz, in 1751, 

* SÉGÜR (PHIMPPÜS HEN-
DRIE , markies DE) , maar
schalk van Frankrijk, zoon 
en neef der beide voorgaan-
den , werd den 20 Januarij 
1724 geboren, en trad vroeg
tijdig in dienst: hij deed zich 
opmerken in de oorlogen van 
Bohème, Italië en Vlaan
deren, Nadat hem te La-
feld; den arm verbrijzeld 
was, ging hij niettemin voort, 
met het bevel te voeren, 
uit vrees dat' zijne verwijde
ring den moed der soldaten 
mogt doen verflaauwen; hij 
overweldigde de verschan
singen , en verliet zijnen post 
niet dan na de overwinning: 
waarna hij zich aan eene 
smartelijke afzetting onder
wierp. Hij klom achtereen
volgend op tot de rangen van 
veld-maarschalk en luitenant-
generaal. De markies de SÉ
GÜR onderscheidde zich even
zeer in de veldtogten van 
Hanover, ontzette een le-
farcorps te Farburg , en 

werd te Klosterkamp krijgs
gevangen gemaakt. Bij het 
sluiten van den vrede, tot 
inspecteur der infanterie be
noemd , verkreeg hij eeni-
gen tijd daarna het bevel
hebberschap over Franche-
Comlé; in 1781 verkreeg hij 
de portefeuille van het minis
terie van oorlog, en werd 
bijna gelijktijdig tot de waar
digheid van maarschalk van 
Frankrijk verheven. Aan 
hem hadden de soldaten het 
te danken van niel meer ver-
pligt te zijn, met drie man 
te zamen te moeten slapen, 
en hij bragt ook vele verbe
teringen in de dienst der hos
pitalen. Toen de kardinaal 
LOMÉNIE DE BEIENNE aan het 
ministerie'kwam , verliet SÉ-
GUR' hetzelve. Hij leefde van 
dien oogenblik af in de af
zondering , en werd later in 
de gevangenissen geworpen, 
waarin hij verscheiden maan
den doorbragt, maar hij ont
snapte aan de vervolgingen 
van het schrikbewind, en 
overleed te Parijs, den 8 
October 1801. Hij is de 
'schrijver van een goed werk 
over de Krijgskunde, 

* SÉGÜR (JOZEF • AIEXAN-
DER , burggraaf DE) , een let
terkundige, 2.de zoon van 
den voorgaande, te Parijs, 

| in 1752 geboren. Hij om
helsde den militairen stand, 

I en in den ouderdom van 15 
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jaren begaf hij zich in het 
corps der gendarmerie, ging 
vervolgens als tweede koloi» 
nel tot het dragonder-regi
ment van Nodilles-, en la
ter tot dat van Lotharingen 
over, en eindelijk verkreeg 
hij den rang .van kolonel der 
dragonders:, van zijnen naam. 
In het begin der omwente
ling (1790) was hij veld
maarschalk ; maar hij ver
liet de dienst, én wijdde 
zich uitsluitend aan de let
terkunde toe. Hij was met 
eenen doordringenden geest 
en een fijn gevoel begaafd; 
zijn onderhoud was zeer le
vendig ; hij vervaardigde vrij 
aardige verzen, en was zeer 
scherpzinnig in het geven van 
vaardige antwoorden. In die 
ongelukkige tijden, waarin 
de gelijkheid 'aan de orde 
van den dag was, kwam een 
vrij middelmatig (ooneelspe-
ler op den inval} om hem 
op eene niet zeer bescheidene 

' wijze aantespreken. SÉGÜR 
zeide hem met de grootste 
bedaardheid : » Pas op, mijn 
heer, gij behandelt mij zeer 
onbeleefd; gij vergeet dat, 
sedert de omwenteling, wij 
gelijk zijn, en ik dus zoo 
veel ben als gij zijt." Het 
schijnt dat hij gedurende 
de staatkundige onlusten in 
î Vaw/»7J/'A. geenerlei rol, ten 
minste van eenig belang speel
de. Hij was bij de wateren 
van Bagneres toen hij door 

eene borstzinking werd aan
getast, die hem den27Julij 
1805, in het graf sleepte. 
Men' heeft van hèm: l.o 
Correspondance etc, [Brief
wisseling tusschen rnejuf-
vrouw NiNQN DE LENCLQS , 
den markies DE VIJLLAR-
CEAÜX, en mevrouw DE M.„ 
—MAINTENOJV—), Parijs, 
1790, in 8.vo; 0f 2 dl.» in 
12,mo ; — 2.o JEssai etc, 
(Proeve over het gevoelen , 
als eene der voornaamste 
oorzaken onzer omwenteling 
van 1789 beschouwd), Pa
rijs, 1790, in 8.VO; wel 
geschreven en waarin men 
wijze overzigten aantreft. 
Merj leest in eene aanteeke-
ning blz, 46 , deze merk
waardige woorden; » De 
ware oorzaak onzer tegen
woordige ongelukken, is de 
verbazende middelmatigheid, 
die alle personen gelijk maakt. 
Mogt er een man van genie 
opdagen, hij zou de meester 
zijn." — 3.° La femme etc, 
(ï)e jaloersche vrouw of de 
Baronnes DE FERSJC) , 
een roman in. brieven, Pa
rijs , 1790, in 8,vo; —.4,0 
Les Femmes (De vrou
wen) f een geschiedkundige 
roman, waarin de bevallig
heden des slijls, niet scha
deloos stellen voor het ge», 
brek aan plan en belang-
wekking. Hij heeft daaren
boven verschillende tooneel-
slukjes nagelaten; doch ia 
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het algemeen, onderscheidde 
hij zich niet zeer in den 
drariiatischen stijl. Het ont
breekt zijnen stukken niet 
aan belangwekking, en de 
zaroenspraak derzelve is le
vendig en natuurlijk ; maar 
zij zondigen in plan en lei
ding. SÉGDR is de uitgever 
geweest der Gedenkschriften 
van den vrijheer de BE-
SENFJL. 

* SÉGDR (LODEWIJK Pflr-
LIPPDS, graaf de), broeder van 
den voorgaande , te Parijs, 
<len 11 December 1753 gebo
ren. Na de militaire loopbaan 
te zijn ingetreden, werd hij 
eerst tweede luitenant, in 
1771 kapitein , eö , in 1776, 
op verzoek van den hertog 
van Orlèans, benoemde de 
koning hem tot tweeden ko
lonel , van het Orléans-dra-
gonder-regiment. De jonge 
graaf besteedde zijnen tijd 
niet zoo als andere 'jonge 
heeren, met beuzelachtige 
vermakelijkheden. Hij ging 
te Straatsburg eenen leer
gang voor het openbare regt 
•volgen, en vormde zich al
daar voor de beoefening der 
diplomatie. LE KAÏN leerde 
hem later de kunst om wel 
te lezen, en wel voor te 
dragen ; hij zocht het gezel
schap der beroemdste geleer
den en geletterden , en be
zocht de bijeenkomsten van 
jnevrodwen G t o m i r en DÜ 

DEFFANT, D'ALEMBERT, CHAM-
FORT, SÜARD, de abbé BAR-
ïHÉLEMy , de abbé ARNOÜD , 
RüLHlÈRE , de ridders DB 
BODFLERS en DE CHASTEMJX , 
de abbé DE LIUE enz. waren 
zijne vrienden, en de graaf 
D'ARRANDA stond hem bij 
met zijnen raad. LAHARPE 
en MARBIONTEI, deelden hem 
ook wijze raadgevingen mede, . 
en hij genoot de welwil
lendheid van MALESHERBES. 
Bij het losbarsten des oor-
logs, wegens-de Amerikaan-
sche onafhankelijkheid, ver
zocht de graaf DE SÉGÜR de 
vergunning , om met LA-
FAYETTE en NOAIIXES in de 
gelederen der opstandelingen 
te gaan strijden, maar hij' 
•verkreeg dezelve eerst in 
1782 , in welk jaar hij tot 
tweeden kolonel van het re
giment van Soissons werd 
benoemd, ter vervanging van 
den burggraaf DE NOAIUES, 
die, na de inneming van 
Torkiown, herroepen was, 
om over een regiment in 
Frankrijk het bevel te voe
ren. Dadelijk na zijne te
rugkomst uit Amerika, al
waar de graaf DE SÉGDR gee-
nerlei gelegenheid had ge
vonden , om zich te onder
scheiden, werd hij, onder 
het ministerie VÉRGENNES, 
in 1783, in hoedanigheid 
van gevolmagtigd minister, 
naar het hof van Rusland-
gezonden. Zijne zending had 
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ten gevolge de herstelling dei-
goede verstandhouding, die 
sedert langen tijd had opge
houden tusschen de beide 
mogendheden te bestaan. CA-
THARINA gaf aan den graaf be
wijzen harer bijzondere wel
willendheid , en, in 1785, 
stelde zij hem voor , om haar 
te vergezellen op eene reis, 
welke zij door de binnen
landen des rijks ondernam, 
om de door haar verordende 
werken te bezoeken, ten 
einde de hinderpalen te bo
ven te komen , welke groóte 
waterstortingen , aan het be
varen van een kanaal stelden , 
ondernomen , om de Kaspi
sche Zee, door het meer 
Ladoga , de Wolchiff, het 
"meer Urnen, de Msta , de 
Twerza , en de Wolga, 
met de Oost-nee te vereeni
gen. In 1787, vergezelde hij 
andermaal deze vorstin op 
hare reis door Taurica. DE 
SJÉGOR had de voldoening 
gesmaakt van vijf dagen voor 
zijn vertrek (11 Jan, 1787,) 
een handelverdrag te onder
teekenen , dat aan Frankrijk 
zeer nuttig was, en hij had 
daarenboven het beleid om 
Jiusland te beletten, een 
nieuw handel-traktaat met 
Engeland te sluiten, het
welk zich alzoo genoodzaakt 
zag, zijn oud verdrag te ver
nieuwen , hetwelk veel min
der voordeden aanbood dan 

XXII, DEEI, M 

dat, hetwelk Frankrijk h&d 
bekomen. Toen in 1789, 
de oorlog tusschen Turkije en 
Jiusland losbarstte, deed hij 
de bemiddeling van Frank
rijk aannemen , en verkreeg 
de belofte van het onderlee
kenen van een viervoudig 
verbond tusschen Frankrijk , 
Rusland , Pruissen , en 
Spanje. Tegen het "einde 
deszelfden jaars, naar Frank
rijk teruggeroepen, werd 
hij in 1790 tot veld-maar-
schalk benoemd, en stond 
op het punt, om zich als 
gezant naar Home te bege
ven , toen de geschillen tus
schen den heiligen Stoel en 
het Fransche bestuur ontstaan, 
zijn vertrek * verhinderden. 
Door LODEWIJK XVI, .tegen 
het einde van 1790 naar 
Berlijn gezonden, ten einde 
den oorlog te vertragen, vol-

-bragt hij zijne zending met het 
beste gevolg. In 1792 deed 
de commissie van algemeene 
veiligheid, hem in hechte
nis nemen, met zijnen va» 
der, die, even als hij, gewei
gerd had uittewijken, maar 
het gelukte hun het schavot 
te ontgaan. De graaf DE SÉ-
GÜR, wiens fortuin door de 
omwenteling was vernield, 
schepte zich hulpmiddelen 
door zijne letterkundige werk
zaamheden. Later lid van het 
wetgevend ligchaam gewor-

, den zijnde, stemde hij voor 
m 
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het levenslange consulaat; in 
1803 werd hij tot den staats
raad beroepen, en verkreeg 
onder het keizerrijk den post 
van groot-ceremoniemeester. 
In 1813 werd hij tot Sena-
teur benoemd, en in 1814 
tot buitengewoon commissaris 
inde 18,c militaire afdeeling. 
LODEWIJK XVIII benoemde 
hem in hetzelfde jaar tot pair 
van Frankrijk, welken titel 
hij na de honderd dagen ver
loor , gedurende welk tijdvak 
hij de bedieningen van groot 
ceremonie-meester weder had 
waargenomen. In 1815, kwam 
hij echter weder in de ka
mer der pairs, en stemde 
er met de oppositie. Hij 
was sedert 1803, lid van 
het Instituut, en hij is ver
vangen geworden door den 
heer VIENNET, die deszelfs 
lofrede tot onderwerp koos 
zijner opnemingsrede, den 
5 Mei 1831 uitgesproken. 
De graaf DK SÉGUR heeft den 
27 Augustus 1830 , een leven 
geëindigd, dat aan vele wis
selvalligheden onderhevig was. 
» Het toeval, zegt hij zelf, -
heeft gewild, dat ik achter
eenvolgend, kolonel, hoofd
officier , reiziger, zeevaarder, 
hoveling, zoon eens minis
ters , afgezant, onderhande
laar, gevangene, landbouwer, 
soldaat* stemgeregtigde, dich
ter» looneelschrijter, dag
bladschrijver, publicist, ge-
schiedsehrijver, afgevaardig

de , staatsraad, senateur, aca-
demicus en pair van Frank' 
rijk was." De beroemde cri
ticus DÜSSAÜW , zegt, terwijl 
hij aan DE SifiüR als schrij
ver lof toezwaait, dat zijn 
oordeel even zoo zuiver als 
zijn hart regtschapen was. 
Zijne vrouw, ANTOIHETTE 
ELIZABEÏH MARIA , gravin DE 
SÊGÜR, te Parijs, in 1756 
geboren, en in dezelfde stad, 
den 5 Maart 1828 over
leden , was de dochter van 
den staatsraad D'AGUESSEAÜ, 
en klein-dochter van den be« 
roemden kanselier D'AGÜES-
SEAU. Met alle huisselijke 
deugden . begaafd, deed zij 
zich door haren echtgenoot 
beminnen, van. wien zij in 
zeker opzigt de secretaris 
was. Om de zwakheid van 
zijn gezigt te sparen /schreef 
zij onder zijn dictamen, ver
scheiden zware deelen van 
de Algemeene Geschiedenis 
te Brussel, in 1834, on
der den titel van Hisloire 
universelle, anoienne et mo
derne, in 15 dl.» in 12.»"> 
in het licht gegeven en de 
graaf BE S^GÜR heeft dit 
handschrift aan zijne kinde
ren nagelalen, als eenvroomt 
eerwaardig en gewijd le
gaat. Men heeft van hem: 
l.o Pensees etc, ($taatkun~ 
dige gedachten), in 8.v°; — 
2.o' ïhèdtre etc, (Tooneel 
van- VErmitage), 1798, 2 
dl.» in 8.voj *-. 3,o JSistoire 
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eto, (Geschiedenis der voor
naamste gebeurtenissen der 
regering van FRÉDERIK 
WILL$M II, en staatkun
dig tafereel van Europa, 
van-478$ tot J796),180l, 
3 dl.n in Ï2.«9°; 1803, 3 
dl.n in 8,v°;— 4.° Ppliti-
que etc. {Staatkunde van 
alle kabinetten van Europa 
gedurende de regeringen van 
JLpmwiJK XV en ZODE-
WIJK XVI), 2'.de nitg. 1801, 
3 dl.n in 8.v°;—. 5,° Con-
les etc. (Vertelsels, fabels , 
liederen en vefzen), 1801 , 
en 1808 in 8.vo; _ 6.o 
Histoire etc, (Geschiedenis 
van het tegenwoordige Eu
ropa) , 1816 in 8.vo; —; 
7.o Galerie etc, (Zedelijke 
en staatkundige galerij), 
1817 — 1823, 3 dl.» in 
8,vo; „_ s.o Jbregé etc. 
(Kort begrip der oude en 
nieuwere geschiedenis), ten 
gebruike der jeugd, 1817, 
in 18,v°; — 9.° Les gua-
ir e etc. (De vier tijdperken 
des levens, een geschenk aan 
alle ouderdommen), 1819, 
in 8.vo; ,—, lO.o Pensees 
etc. (Gedachten, Grondre
gels , Overwegingen van 
den graaf DE SÊGÜR), 1822, 
in 18.»°; •— 1 i.° Notice etc, 
(Bijzonderheden betreffende 
den kanselier IPAGVES-
SEAü), 1822, in 8.vo; '~-
12,oMémoires etc, (Gedenk
schriften, herinneringen en 

M 

bijzonderheden), de 3 eerste 
deelen uitmakende der Oeu
vre? completes etc. (Volle
dige werken van den graaf 
ÜESËGUR), 1824 — 1829, 
36 di,«», in 8.vo Deze Ge
denkschriften bevatten be
langrijke bijzonderheden, de 
meeste bekend, betrekkelijk 
de beroemdste personen van 
het einde der vorige eeuw. 
» Hun tijdgenoot en griend , 
heeft een criticus gezegd, 
de heer DE SJÉGÜK / is te 
midden van het tegenwoor
dige geslacht gebleven , als 
belast om aan hetzelve over 
te brengen, de voorbeeldenen 
daadzaken, waarvan hij voor
taan eenige getuige is ; de 
natuur heeft onder het ge-
wigt des lijdensdefrischheid 
der denkbeelden,, het ver
mogen des geheugens, en 
de volheid gelaten, vaneene 
door rede, bevalligheid en 
scherpzinnigheid schitterende 
begaafdheid."' — 1 3 , 0 ^em 

cueil etc. (Verzameling voor 
huisgezinnen), aan mevrouw 
de gravin DE SÉGOR opge
dragen , 1826, in 8,vo, slechts 
tot een klein getal exempla
ren gedrukt.— 14.o Hts-
toire etc. (Geschiedenis der 
Joden), 1827, in32.n>o— 
De graaf DESÉGDR, zijn zoon , 
is in de letterkunde eervol 
bekend door eene Histoire 
de la campagne de J8Jê, 
mede in het Wederduitsch 

.' 'è . ' . • . - ' " ' 
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vertaald, en in het Jicht ge
geven , onder den titel van 
Geschiedenis van NAPOLE
ON en het grooie leger ge-
durende het jaar J8J2 , 2 . e 

druk, Amsterdam, 1834, 
3 dl.n in kl. 8.vo, met de 
portretten van NAPOLEON, 
MORAT en NET. 

* SÉID-MIJSTAPHA, Turk-
sch.e l#rijgsbouwkundige, in 
het midden der achttiende 
eeuw te Konstantinopel ge
boren, openbaarde reeds in 
zijne kindschheid den besten» 
aanleg voor de kunsten en 
•wetenschappen. Hij verstond 
de grondbeginselen van Eu-
CLIDKS , en al de fragmenten 
van oude in- het Arabisch 
vertaalde schrijvers, welke 
hij zich ïon: verschaffen , be
zocht vervolgens de scholen 
der Turbsche meesters, en 
leerde van eén' hunner de be
rekening der logarilhmussen. 
Hij besloot ook de Franscbe. 
taal te beoefenen, als die
gene zijnde, welke hem het 
beste in staat zoude stellen, 
om Üe wetenschappen', aan 
•welke hij zijnen tijd toewijd
de , te doorgronden. "Weldra 
was hij in slaat de werken 
van WOLF , OZANAM , BEU-
DOR en van verscheiden an
dere wiskunstenaars te lezen, 
en door ingespannen arbeid, 
maakte hij zich gemeenzaam 
met de grondregels der al
gebra. Nadat soltan SELIM 

I I I , eene nieuwe school voor 
de wiskunde had gesticht, 
werd SEID-MÜSTAPHA , wiens 
geschiktheid reeds bekend 
was, als blijvend en bezol
digd kweekeling bij dezelve 
geplaatst, en werd een der 
bekwaamste krijgsbouwkun-
digen, die zich in dezelve 
vormden. In 1803 liet hij in 
het Fransch in de typogra-
phische inrigling van SCÜTA-
RI, een werk drukken, ge
titeld: Diatribe etc, ^er-
handeling van den krijgs~ 
bouwkundige SEID-MUSTA-
PHA , over den tegenwoor* 
digen staat der krijgskunde, 
der genie en der wetenschap
pen te konstantinopel), her-
drukt te Parijs, in 1810, 
in Slvo ; volgens de oorspron
kelijke uitgave, door de zorg, 
van den heer LANGLÈS, die 
er 'eene voorrede en aantee-
keningen bij gevoegd heeft. 
»De kunsten en de weten
schappen , zegt SiiDrMos-
TAPHA, in deze belangrijke 
brochure, wandelen de we
reld rond: de natiën van 
Europa , thans zoo zeer ver
licht, hebben de Latijnen 
tot meesters gehad ; deze 
waren de kweekelingen der 
Grieken geweest; en het is 
in Perzïe, Egypte en In-
di'è, dat1 eertijds het brand
punt van verlichting was. In 
de eerste tijden hadden de 
Ottomannen, geene kennis 
van driehocks-meting poodig, 
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om vijanden t e overwinnen , 
even zoo onkundig als zij. 
Later bragten de Christelijke 
natiën van Europa, hunne 
legerkunde en wapens tot 
grootere volmaaktheid , ter
wijl de Muzelmannen genoeg
zaam zijn blijven stilstaan , 
en alzoo allerlei tegenspoe
den ondervonden. De sultan 
SÉLIM heeft dezen staat van 
zaken willen doen ophouden , 
en zijne onderdanen met de 
overige natiën gelijk stellen." 
Men is van gevoelen dat 
SÉID-MÜSTAPHA sneuvelde in 
de gevechten, die in 1807, 
tusschen de Janitsaren, en 
de nieuw geligte troepen, 
tijdens de omwenteling, die 
SÉMM I I I , van den troon 
stortte, geleverd werden, 

* SEILER (GEORGE FRIE-
JDRICH) , een Duitsche godge
leerde en volksschrijver, te 
Creissen .bij Baireüth , den 
24 October 1733 geboren, 
en den 13 Mei 1807 over
leden ; werd eerste hoogleer
aar aan de universiteit van 
Erlangen, en een der diep
zinnigste godgeleerden van 
Duitschland, Ook als predi
kant genoot hij eenen grooten 
roem. Das gelehrte Deuisch-
land heeft eerie lijst zijner 
weiken "geleverd, welker ge
tal 170 bedraagt, en eenige 
derzelve zijn tot 500,000 
exemplaren getrokken. Wij 

willen enkel de navolgende 
aanhalen : 1.? Baireuth,der 
ITunsl-Silz unter der M&. 
gierung FRIMDRICSS, 1757; 
—-2.° Geisl und Gesinnungen 
des vernünffmaszigenChris-
tenlhums , 1764; — 3.P Ge-
schichte der geoffenbarten 
Religion ; — 4,° Kleine 
biblische Erbauungsbuch ; 
men heeft getracht deze bei
de laatste geschriften omte-
werken , en alzoo ook voor 
Catholijken dienstbaar te ma
ken.. — 5.°i Religion der 
Unmündigen , tot 17 malen 
herdrukt; — 6.° Lesebuck 

für den Burger und Zand-
mann, het nuttigste zijner 
volksschriften, mede tot 15 
malen herdrukt.— 

... 
SEJANOS (iEurjs), te Bol-

sena {Fulsinium), in Tos* 
kane geboren, was de zoon 
van eenen romeinschen rid
der , volgde in den beginne 
de fortuin van CAJÜS G&SAR , 
klein-zoori van AÜGHJSTÜS. 
Hij verbond zich later aan 
TIBERIÜS , aan wien hij zich 
aangenaam maakte door de 
buigzaamheid zijner inborst 
en de levendigheid van zij
nen geest. In den arbeid 
gehard , vermetel, bekwaam 
om zijne ondeugden te ver
bergen , en die van anderen 
te doen uitkomen, beurte
lings onbeschoft en vleijend , 
uitwendig zedig, maar in-

m 3 
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wendig door de heerschzucht 
Versjonden, wendde hij beur
telings, tot dat doel, nu de 
pracht en de mildheid, dan 
de vlijt en de waakzaamheid 
aan. Hij stelde bij TIBERIDS 
KOO vele Jist in het werk, 
dat die vorst, voor iederéén 
geheimzinnig, voor hem, zon
der geheim en zonder wan
trouwen was. SEJANDS maakte 
Op eenewreedë wijze gebruik 
van ^ zijnen invloed : zoodra 
hij iemand, die hem inden 
weg stond, wilde dóen om
komen , bloosde hij niet, 
zegt PJEUEDRDS, de rol van 
aanklager, van getuige en 
van regier te spelen: 

• QuoJ ai accnsator alius SEIAKO foret, 
Si testfs alina, ai judex dlius douiquo', 
jjjgunm cxiatimarem me tantxa malia» 

TIBERIDS verhief hém tot 
hoofd der pretoriaansche 
krijgsbende, terwijl hij hem 
alom als dé deelgenoot zy-
ner werkzaamheden noemde, 
en duldde dat de standbeel
den van zijnen gunsteling op 
de tooneelen en openbare 
pleinen geplaatst werden. 
Een gevaar, waaraan TlBÉ-
RIDS was blootgesteld , ver
meerderde nog de gunst van 
SEJAÏJÜS. Hij nuttigde den 
avondmaaltijd met den kei
zer in eene -grot, waarvan 
de ingang instortte en ver
scheiden bedienden verplet
terde. SEJANDS maakte van 
"Ön ligchaam een' schuts-
wal voor TIBERIDS, en redde 

hem vari eenen bijna zeke* 
ren dood; hij zelf ontving 
slechts ligte kwetsingen. SE
JANDS , tot den boogSteh trap 
Van magt gestegen , zonder 
zijne heerschzucht te hebben 
verzadigd , haakte naar den 
keizerlijken troon. Door de 
schandelijkste listen deed hij 
al de zonen en klein-zonen 
van TIBERIDS omkomen. Toen 
DRÜSDS , zoon van dien vorst 
hem eenen klap had gegeven t 

vond hij geen zekerder mid
del om zich te wreken , dan 
om LIVIA, zijhe echigenoote 
omtekoopen, die haren man 
vergiftigde. Daarna wilde hij 
met LIVIA in den echt tre* 
den , maar TIBERIDS weiger^ 
de hem zulks. Buiten zich 
zelven van toorn, beroemde 
hij zich , » dat hij keizer 
van Rome en TIBERIDS slechts 
prins van het eiland Caprea 
was," alwaar de vorst zich 
toenmaals bevond. Hij durfde 
hem op het tooneel te doen 
spelen. Eene zoodanige ver
metelheid kon niét lang on
gestraft blijven. TIBERIDS be
val aan den senaat hem zijn 
proces op te maken. Dit be
vel werd weldra ten uitvoer 
gelegd , en op denzelfden dag 
van het jaar 31 na J . C., 
werd hij in hechtenis geno
men , en in de gevangenis 
gewurgd, Het volk verscheur
de zijn lijk, en wierp de 
ellendige overblijfselen des-
zelven in den Tibet: Ook 



S E J . — S E L. ' 583 

zijne kinderen werden ten 
dood gebragt, en TJBERIÜS 
betrok in zijnen val, al de
gene, die hem Verdacht wa-
ren, en waarover hij zich 
wilde wreken. 

SELDEN (JÓANNES), een 
Engelsen, publicist, te Sal-
vingion , in Sussex, in 
1584 geboren , volbragt zijne 
studiën te CMchester , daar
na te Oxford, en legde er 
zich voornamelijk toe op de 
kennis des regts, en derge« 
wijde en ongewijde oudheid. 
Na een zacht en arbeidzaam 
leven te hebben geleid, over
leed hij in 1654. Hij had 
voor spreuk aangenomen : De 
vrijheid in alles. Deze vrij
heid, welke hij , zoowel in 
zijne redeneringen als in zijn 
gedrag openbaarde , bragt 
hem soms in oneenigheid 
met JACOBÜS I en KAKEL X, 
Maar wijl de ijver 'veeleer 
dan de hekelzucht zijne re-
denerihgen bezielde, vergaf 
men hem zulks ligiér dan aan 
ieder ander. Men heeft van 
hemi l.° De successioni-
bus inbona defuncti, secun-
dum Mebrceos; — 2.» De 
jure naturali et geritium, 
juxta disciplinam Dfebrceo-
rum ; — 3.° De nummis ; 

— 4.0 De diis sypis, Am
sterdam, 1680, in 8.™; 
een werk vol geleerde na» 
sporingen ; —« 5.° Üxor 

M 

hebraioa ï — 6,° Delaudi-
bus legum Anglios / w* 7,0 
Sani Anglorum facies al
tera ; —- 8*° Mare clausum. 
De schrijver geeft in hetzelve 
het gebied der vier zeeën aan 
zijne natie. GROÏIDS heeft 
hem het '•Mare librum tegen-, 
overgesteld. — 9.° Analen* 
ton Anglo'britannicutnt een 
belangrijk werk , waarin men 
de geschiedenis vindt van het 
bestuur van Engeland, tót 
aan de regering van PJ^ii** 
LEM, den veroveraar; '--—• 
10.° De- synedriis Hebrceo-
rum; eene geleerde en geachte 
verhandeling; * - 11,9 Ver
handeling over de tienden, 
die de Engelsche geestelijk
heid zeer beleedigde; —» 12.° 
eene andere over den oor
sprong van het tweegevecht'» 
Hij is het ook die het boek 
vanEoxrCHiüS van Alexan-
dri'é heeft in het licht ge
geven. Al de werken van 
SELDEN , zoowel latijnsche 
als engelsche, zijn te Lon
den , in 1726, in 3 dl.» in 
fol.; gedrukt. Deze verza
meling wordt gezocht, of
schoon men aan den schrij
ver eenen zeer duisteren stijl 
verwijt. Onder den titel van 
Seldeniana, heeft men in 
het èngelsch eene verzame
ling der merkwaardige gezeg
den van dezen bekwamen 
regtsgeleerde gedrukt. 

m 4 
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SEIEÜCÜS I , Nicanor , 
(dat is zegepralend), koning 
van Syrië, zoon van ANTIO-
CHÜS , in het jaar 354 vóór 
J . C. geboren , was een der" 
voornaamste veldheeren van 
JLEXANDER den < groote , 
geweest. Na den dood van 
dien overwinnaar , vestigde 
hg zich te BabyIon, waar
uit hij echter door ANTIGO-
MDS verdreven werd , en naar 
Egypte, tot PTOLEMEUS de 
wijk nam. Om zich op zijnen 
vijand te wreken , verbond 
hij zich met PTOLUMEBS, CAS-
SANDER en LTSIMACHÜS, te
gen ANTIGONUS , die in het 
jaar 301 na J . C. in den 
slag van Ipsus, sneuvelde. 
Ka met de overwinnaars de 
gewesten verdeeld te hebben , 
die de vrucht hunner over-

, winning waren, begon S E -
IEÜCÜS het koningrijk Syrië, 
dat naar zijnen naam het rijk 
der Seleuctdenwetd genaamd. 
Gerust op den troon, deed 
hij DEMETRIDS den oorlog: 

aan, wapende zich tegen 
flsiMAOHüs, en doodde hem 
in eenen slag, in het jaar 
282 vóór J.C.geleverd, ittij 
stond op het punt om T/ira? 
oië en Macedonië aan te val» 
ïen, toen PTOLEMEÜS CERAÜ-
NCS , een zijner hovelingen , 
tegen hem in zamenzwering 
trad , en hem " in hetzelfde 
jaar te Argon doodde. Deze 
vorst was een beroinnaar der 
wetenschappen ; hij zond aön l 

de Grieken de boeken en 
kostbare gedenkteekenen te
rug , welke' XERXES hun ont-
weldigd had; ook gaf hij 
hun onder anderen de stand
beelden weder van HARMO-
DIÜS en ARISTOGITOU , die 
vurige verdedigers der vrij
heid. Uit erkentenis plaats» 
tFn~ de—Grieken zijn stand
beeld, aan den ingang van 
den zuilengang hunner aka-
demie. Deze koning deed in 
lAzïè tot 34 steden bouwen , 
en bevolkte dezelve ! met 
Grieksche koloniën, die in 
dat gedeelte der wereld, hun
ne taal, hunne.zeden en 
hunne godsdienstoverbragtefl. I 

f SEUDCÜS II, bijgenaamd j 
Callinicus, of de schoone • 
overwinnaar, 4.de koning j 
van het geslacht der Seleu- \ 
ciden , was de zoon van AN- : 
IIOCHUS.II , bijgenaamd Deus, 1 
en van LAODICEA. Zijn vader I 
was, na eenen langen en bloe- J 
digen oorlog tegen den 'ko
ning van Egypte, PTOLEMEDS-
PHIIADELPHÜS , in den echt 
getreden met BERENICE, doch- j 
ter van dien vorst, en had 
bepaald, dat de kroon van 
Syrië, aan de uit dat hu- ' | 
welijkgesproten kinderen zou I 
ten deel vallen, ten nadeele j 
van die, weiïre uit LAOÖICEA , 
die nog steeds leefde, waren j 
geboren. Nadat PHILADEI- j 
PHDS, in 247 vóór J. C. i 
overleden was, nam Armo- I 

http://iiochus.II
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cilüs de Godt zijne eerste 
vrouw weder aan, verstiet 
de tweede, waarbij hij eenen 
zoon had verwekt, en stierf 
kort daarna. Niet lang duurde 
het , of LAODICEA liet hare 
mededingster, en den zoon, 
dien zij van wijlen den koning 
•had , ombrengen. Maar de 
vrouwen der Egyptische vor
sten , verspreidden het ge
rucht, dat zij slechts gekwetst 
was, en spoorden den ko
ning van Egypte, toenmaals 
PïOLEMEÜS E T E K G E T E S , tot 
wraak aan ; deze, na het rijk 
van SEIEÜCÜS verwoest te 
hebben , verleende hem eenen 
Wapen-stilstand van tien ja
ren. Intusschen maakten de 
Parlhers, steeds gereed, om 
tegen de 'Syrische vorsten op-
teslaan, van deze gunstige 
gelegenheid gebruik, om zich 
meester te maken van Par» 
thyene en aangrenzende ge» 
westen, alwaar hun aanvoer
der TÏKIDATES den titel van 
koning aannam. Van eenen 
anderen kant had SELEÜCÜS te 
worstelen, en worstelde hij 
met verschillende kansen te
gen zijnen jongeren broeder 
ANTIOCHÜS Eierax , die , 
door hem met het bestuur 
van Klein-A%i'è belast, er 
zich onafhankelijk had ver
klaard. Om de ongerustheid 
van den SyrischenJkoning ten 
top te doen stijgen , verbrak 
PTOLEMEDS den wapen-stil-

• M 

stand.— Het geheeletijdvak 
der regering van SELEÜCÜS 
Werd aangewend, om die 
geduchte vijanden te bestrij
den, en de talrijke zegepra
len , welke hij behaalde , zon
der dat het hem echter kon 
gelukken, zich van hen te 
ontslaan , verwierven hem 
zijnen bijnaam. Hij overleed 
in het jaar 225 vóór J . C. 
het 21 . s t e zijner regering. 
Onder de marmertafelen , 
door den graaf van Jrundel 
verzameld, bevindt zich een 
breedvoerig opschrift, een 
verdrag van bondgenootschap 
bevattende tusschen de Smyr» 
nianen en Margneten , ten 
gunste van SELEÜCÜS II (Zie 
Marmora oxon. van CHAN-
DLER enz). 

f SELEDCÜS I I I , zoon en 
opvolger van den voorgaan
de , deed , als ware het, niet 
anders dan den troon van 
Syrië, dien hij , nog zeer 
jong zijnde, erfde , slechts 
even betreden. Hij had ech
ter den tijd, om door zijnen 
moed, den bijnaam van Ce-
raunus (Bliksem) te verdie
nen. Zijne eerste en eenige 
onderneming had ten doel 
om zijn gezag in Klein-Azië 
te herstellen. Hij werd door 
twee zijner veldheeren, in 
het jaar 2-22 vóór J . C. en 
alvorens hij zijn doel geheel 
had kunnen bereiken , in het 

m 5 
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3.<*e jaar zijner regering, 
vergeven, 

SELEDCOS I V , zoon van 
JNTIOCHÜS den Groote , 
volgde zijnen vader, in het 

jaar 187 vóór J. C. op, en 
werd Philopator bijgenaamd» 
Uit eerbied voor den pries» 
ter ONIAS, verschafte deze 
vorst jaarlijks alles" wat tot 
de offeranden van den tempel 
noodig was; maar wijl hij 
een zwak vorst was, bewo
gen hem zijne vleijers' om 
HEMODORÜS aftezenden, ten 
einde den tempel van Jeru
zalem te plunderen. Eenigen 
tijd daarna werd hij door 
denzelfden HELIODOROS vér» 
geven. Hij regeerde 12 jaren. 

SELEÜCÜS V, die niets 
meer deed dan op den troon 
Van Syrië verschijnen , was 
de "zoon van DEMEXRIDS Ni-
CAKOR. &.EOPAXRA , zijne 
schoon-moeder, eene heersch-
zuchtige en ontaarde vroaw , 
wilde alleen regeren , en na 
op zekeren nacht in de ap
partementen van den jongen 
vorst te zijn doorgedrongen, 
doorstak zij hem in zijn bed 
met dolksteken, in het jaar 
124 vóór J . C. Haar andere 
schoon-zoon ANXIOCH0S GRT-
JPOS, vergaf haar zelve eeni
gen tijfl, daarna, en trad 
alzoo weder in zijne regten. 

SEI,EUCDS VI , zoon van 

AJSTIOCHÜS GRYPÜS, dien hij 
op den Syrischen troon op
volgde , werd, na zich bil-
lijker wijze den haat zijner 
onderdanen op den hals te 
hebben gehaald, door hen 
van denzelven verdreven. Hij 
dwaalde langen tijd onbekend 
rond, en nam eindelijk de 
wijk naar Cilicië; maar daar 
de algemeené vijandschap 
hem alom vervolgde, ver
brandde het volk van dat 
gewest het paleis, hetwelk 
hij tot schuilplaats had ge
kozen, en de \vorst sneefde 
te midden der, vlammen. 

SELEÜCÜS, [bijgenaamd Cy* 
biosactes, de laatste der Se» 
leucidische vorsten, regeerde 
eenige maanden in JEgypie, 
in het jaar 56 vóór J. C . , 
ten tijde dat PXOIEMEÜS-AÜ-
IEIES , door' zijne onderda
nen werd verdreven, en ge
noodzaakt de wijk naar Eome 
te nemen. Hij had regt op 
de kroon van figypte door 
zijne moeder CLEOPAIRA-SE-
IEHBI zuster van PÏOLEJIÉÜS 
SOIER II. Bij het beklimmen 
van den troon, trad hij in 
den echt met BERENICE, doch
ter en erfgename van Pxo-
LEMBÜS AÜLEIES]. Reeds in 
zijne prilste jeugd openbaarde 
hij lage neigingen, eene ver
regaande gierigheid, eneene-
groote wreedheid. Naauwe-
lyks had hg den troon be
stegen , of hij maakte zich 
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