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GESCHIEDKUNDIG 

WOORDENBOEK. 

S E S. 

OESAC, koning van Et]yptv,, &ii' 
cene schuilplaats in zijne blaten 
aan JEHODOAM , tlie vwr SALOMO?» 
vlugtte. Deze vor.sl voerde ver
volgens den oorlog tegen IIW.OAM 
(Zie dat artikel). Be geschiedenis 
maakt geen gewag van hetgene 
wat hij deed, noch van Uetgeuc 
wat er in het vervolg met hem 
plaats had. 

SESOSTMS, koning van %?/;>-
te, leefde (naar men zegt) cenigc 
eeuwen vonr doi Troja.'nisehen 
oorlog. Zijn vader, du; het plan 
gevormd hart, concn veroveraar 
van hem ie m a t e i , deed al do 
kinderen, die op denzelfden dag 
geboren werden, aan het hot' 
brengen. Men voedde dezelve 
op met de zeilde zorg rils zijn 
zoon. Zij werden vooral reeds 
in do prilste jeugd aan eeiie 
geharde en werkzame levens
wijze gewend. Deze kinderen 
werden goede, staatsdienaar* en 
uitmuntende officieren; zij ver
gezelden SESOSTWS op al zijne 
veldtogten. Be jonge vorst had 
voornamelijk zijne leerschool in 

XXIII. i)KEI„ A 

penen oorlog tegen de Arabieren, 
en deze tot dusverre ontanfiaro. 
ïwlic, werd beteugeld. Weldra 
vfrl hij labtjü aan, en onder
wierp het grootste gedeelte van 
dit uitgebreide gewest. Müat 
Srmsnus zijnen vader had ver
loren, durfde hij de wereldver-
ovevins te beproeven. Alvorens 
zijn koningrijk te verlaten, ver-
deeïdo hij hetzelve m 3b .jand-
vooalijse'happen , welke hij aan 
personen toevertrouwde, wier 
verdiensten en getrouwheid I»j 
krmlr. Etltinpiï, tón zuiden van 
Ewpta gelegen, was het eerste 
voorwerp zijner eerzucht De 
steden aan den oevernier MO«C-
SCT gelegen, en al de eilanden 
weiden door zijn land-leger on
derworpen. Hij doorkruist en 
onderwerpt, isiê'met een verba
zende snelheid; hij dringt m 
Mtè doov, verder dan HBMÖJ-
T.RR en BAonuvs, zolis verdei' 
dan zulks later AtEXAnnra deed. 
Be Scythen tot aan de Tanais, 
Armenië en CajtpadodS ontvan
gen zijne wet. Hij laat cene 
volkplanting in Colckts achter; 
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6 S E S. 

maar gebrek aan levensmiddelen 
hield hem in Thracië legen, en 
belette hem verder in Europa 
doortedringen. In zijne staten 
teruggekeerd, had hij veel te 
verduren van de heerschzucnt 
van ARHAÏS, regent des rijks 
gedurende zijne afwezigheid; 
maar hij wreekte zich op dezen 
onbeschaarhdenminister. Alstoen 
gerust in den schoot desvredes 
en des overvloeds, hield hij zich 
met-werken bezig, zijnen vrijen 
tijd waardig. Honderd beroemde 
tempels waren de eerste gedenlt-
teekenen, welke hij in dankbe
tuiging aan de goden oprigtte. 
Men bragt in Egypte een aantal 
hoogten tot stand, waarop hij 
steden bouwde, om bij de over
strooming des Nijls tot schuil
plaatsen te dienen. Ook deed , 
hij ter bevordering van den han
del, aan beide zijden dier ri
vier , van Memphis tot aan de 
zee, kanalen graven, en bragt 
eene gemakkelijke gemeenschap 
tusschen de meest afgelegene 
steden tot stand. Eindelijk oud 
geworden zijnde bragt hij zich 
zelvenom hét leven. Intusschen 
is de tijd, waarin men SESOS
TRIS plaatst, zoo ver van ons 
verwijderd, dat het voorzigtig 
is niets te verzekeren, en niets 
ligtzinniglijk te gelooven, be
trekkelijk deoprigtingen en over
winningen van dezen vorst. De 
abbè GÜÉMN BU ROCHER heeft 

' in zijne Histoire etc. {ff are ge
schiedenis der fabelachtige tij
den) de bijzonderheden der rege-
ring van SESOSTRIS, met liet 
leven van JAKQB , vader der Is
raëlieten, overeengebragt. Hij 
bewijst door alle middelen, welke 

eene uitgebreide, diepzinnige en 
verlichte geleerdheid kan aan de ; 
hand geven, dat deze beide na
men één en denzelidenmanbe-
teekenen, en dat de fabel des 
eenen op de geschiedenis des 
anderen geënt is. Nog kan men 
een werk raadplegen: HERODOTE 
ete. (HÉROnoTUS, geschiedschrij
ver mn Gods-volk zonder het te 
weten).- Zie LAVAIJR. FESBLOH ( 
heeft in zijnen TELEHACHÜS, en 
BOSSUET, in zijne Geimjde staat
kunde, de voornaamste trekken 
der regering van SESOSTRIS ge
schetst. 

SESSA of SHEHSA, een Indisch 
wijsgeer die, naar men meent 
in de 11.» eeuw leefde, wordt 
voor den eersten uitvinder van 
het" schaakspel gehouden. Zie 
hier wat aanleiding gaf tot de 
ontdekking" van dit geestige> en 
geleerde spel. Nadat A R » , 
koning der Perzers, het tiktak 
L i had uitgedacht, beroemde 
hii zich daarop. SCHERAM, koning ; 
Ï I W Wijddedezen.roem, 
en zocht naar eemge uitvin
ding , welke tegen laatstgenoem
den8 kon opwegen. Om aan den 
koning te behagen, oefenden 
zich al de Indianen op eenig 
nieuw spel. SESSA, een hunner, 
was gelukkig genoeg bet schaali-
Suit tevinden. Hij bood deze 
uitvinding den koning, zijnen 
meester aan, die hem, al wat 
hii mogt begeren aanbood. Steecu* 
schrander in zijne denkbeelden, 
vraagde hem SESSA slechts zoo 
veel graankorrels, als er ruiten 
op het schaakbord zijn, deze 
hoeveelheid bij elke ruit dus 64 
malen verxlubbelende. De koning, 
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hierover gebelgd, wees met ver-
achting een zijner koninklijke 
grootmoedigheid zoo onwaardig 
verzoek van de hand. SESSA. 
drong er echter op aan, en de 
koning beval dat men er aan 
voldeed. Men begon de korrels 
steeds bij verdubbeling te tellen; 
maar men was nog niet tot het 
vierde gedeelte van het getal der 
ruiten gevorderd, of men stond 
verwonderd over de verbazende 
hoeveelheid koren, welke men 
reeds had. En terwijl men de 
progressie voortzette, werd het 
getal onnoemelijk, en men zag 
in, dat, hoe magtig de koning 
ook -wezen mogt, hij geen koren 
genoeg in zijne staten bezat, 
om aan het gevraagde te vol
doen. Eene arithmetische waar
heid , zeer geschikt om de ver
beeldingskracht in verbazing te 
brengen, maar dis niets nieuws 
heeft voor hen, die met de verba
zende uitkomsten van dergelij
ke combinatien bekend zijn: het 
is op deze wijze dat het getal 
24, door het voorgaande verme
nigvuldigd (reeds vermenigvul
digd, door dat wat hetzelve voor
afgaat, en alzoo tot aan de een
heid), de volgende som oplevert: 
620,448,401,735,239,360,000. 

— Zie PRESTET. 

* SESTINI (BARTHOLOMEUS) , een 
ïtaliaansche improvisator, te Pis-
toja, in Toskanen in 1792 ge
boren , was de landgenoot van 
GORILLA, (niet CORWNA), even
zeer beroemd en berucht door 
zijne improvisatiên als door zijne 
minnarijen. Met eene levendige 
verbeeldingskracht begaafd, en 

in verschillende wetenschappen 
ervaren, improviseerde SÜSTOI 
met de meeste gemakkelijkheid; 
én, wat tot zijnen lof verstrekt, 
hij bewierookte in zijne verzen, 
noch de rijkdommen, noch de 

' magt. Doch ongelukkiglijk wilde 
hij, gedurende de laatste onlus
ten van: Italië, aldaar de rol 
van TÏRTHEÜS spelen, en de 
geesten door zijne patriottische 
gezangen ontvlammen. Hij zocht 
eene schuilplaats in Frankrijk 
en improviseerde met bijval te 
Marseille en te Parijs. Onder 
de door hem het best bezongen 
onderwerpen, behoort dat van 
PYTHAGORAS , op den oogenblik, 
waarop deze wijsgeer, terwijl 
hij de overeenstemming .der 
hamerslagen eener smederij waar
neemt, op het denkbeeld van 
de wet dar harmonie komt. Hij 
overleed te Parijs den 11 No
vember 1822, en heeft nage
laten: Pia leggenda romantica, 
Rome, 1823 , een dichtstuk in 
drie gezangen, en in achtlingen; 
het onderwerp is ontleend aan 
het laatst ter set des vijfden ge-
zangs van het Purgatorium van 
BATSTE, die over' la Pia spreekt 
als over eene jonge en deugd
zame vrouw , die als slagtoffer 
van den ongegronden minnennijd 
van haren echtgenoot, in de ge
vangenis om het leven kwam. 

SETH, 3.<= zoon van ADAM en 
EVA , werd in het jaar 3874 vóór 
J. C. geboren. In den ouderdom 
van 105 jaren, bekwam hij Esc-s 
tot zoon, en leefde in het geheel 
912 jaren. Men heeft betrekke
lijk dezen heiligen aarts-vader 
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verscheidene bijzonderheden .'uit
gekraamd die geenerleï grond 
in de H. Schrift vinden. JOSE-
MJUS spreekt over zijne kinde
ren , die zich in de sterrekunde 
onderscheidden, en die op twee 
zuilen, de eene van tigchel- en 
de andere van arduin-steen, be
langrijke berigten graveerden, 
betrekkelijk de omwentelingen, 
welke de aardbol moest onder
gaan. SCIPÏO MAFFEI heeft tegen 
het' bestaan dezer beide zuilen 
geschreven; maar pater TROILA 
(Philos, histit. Mutinw, 1774) 
heeft het met nadruk verdedigd. 
BAILLY. beschouwt dezelve even
zeer als onbetwistbaar. » De ou
den , zegt hij, hadden van ADAM 
vernomen, dat de wereld door' 
'het water en het vuur zoude 
vergaan; de vrees, welke zij 
hadden, dat deze kennis mogt 
verloren gaan, alvorens de men-
schen er van onderrigt waren, 

-'bewoog - hen , „twee zuilen te 
bouwen, waarop zij de ervarin
gen graveerden, welke zij ver
worven hadden, enz." Hist.de 
Vastron. anc. L. 1. .*— Er heb
ben ketters bestaan, Setheërs ge
naamd , die beweerden dat SETH 
ie Christus was, en dat deze 
aartsvader, na van de wereld 
te zijn weggenomen, op nieuw 
Op eene wonderdadige wijze, 
onder den naam. van JESUS 
CHRISTUS was verschenen. 

SETTAtA (MANPREDO),-een ge
leerde Italiaan der 17.° eeuw, 
zoon van LODEWIJK SEPTALIUS, 
eenen beroemden arts, vanwien 
er nog eenige werken bestaan, 
werd te Milane in 1600 gebo
ren. Hij studeerde achtereenvol

gend te Pavia, te Sienna en te 
P m , en maakte zulke snelle ,i 
vorderingen, dat hij reeds in ! 
zijn 18.e jaar voor een wonder j 
van geleerdheid doorging. FER-
DIJSAND II, groot-hertog van Tos-
kanen, wilde hem kennen, en 
bood hem eenen eervollen en 
voordeeligen post in zijne sta
ten aan. Daar SETTEIAA wenschte 
te reizen, om nieuwe kundig
heden op te doen, kon hij de 
aanbiedingen van dien vorst niet 
aannemen. Hij bezocht Sicilië, 
Cyprus, Candia^onstantmope^ 
doorkruiste Egypte, Klein-Azië 
enz., en,kwam in 1630 te Mi
lane terug. Hij vatte alstoen zijne 
studiën met meer vuur weder 
op ,• en in zijn 31 jaar waren hem 
de wijsbegeerte, de wiskunde, 
de oudheden, de scheikunde, 
de toonkunst, de Latijnsche, 
Grieksche, Armenische, Fran-
sche, Spaansche en Engelsche 
talen gemeenzaam; Hij omhelsde 
den geestelijken staat, en de kar
dinaal BORROMEÜS, die hem be
schermde, voorzag hem vaneen 
kanonïkaat, in de kerk van den 
H. NAZARIÜS. SETTALA overleed 
den 16 Februarij 1680. Deze 
achtenswaardige geleerde bezat 
een zeer belangrijk museum, 
verrijkt met zeldzame gedenk
penningen, alsmede met natuur
kundige werktuigen en andere 
kunstige voorwerpen door hem 
zelven vervaardigd. Hij heeft 
zulks aan de Ambrosiaansche 
bibliotheek gelegateerd. 

SEVE (MAURITS DE) door het 
Promptuairc des médailles, on
der de beroemdste beschermers 
der letteren geplaatst, werd te 
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Lyon in 1510 geboren. Zijne 
stadgenooten verkozen hem, om 
de feesten te besturen aan HEN
DRIK II gegeven: in 1548 heeft 
men daarvan het verhaal gedrukt. 
Hij heeft gedichten nagelaten, 
welke niet zonder verdiensten 
zijn, en waarin men vele be
valligheid en ongedwongenheid 
ontwaart. Men kent van hem: 
1.° Arion, herderszang op het 
overlijden des Dauphins; — 2.» 
Elogue etc. {Herderszang op het 
eenzame leven); — 3.° Le Mi-
crocosme etc. (De wer'eld in het 
klein) enz. -

. * SEVELINGES. (IARBL-LODE-
WIJK DE), in 1768 te Amiens, 
uit eene van Beaujolais oorspron
kelijke familie geboren. Na tot 
in 1782 in het collegie van Juilly 
te .hebben gestudeerd, begaf hij 
zich onder het corps gendarme
rie van het huis des konings. 
In het begin der Fransche om
wenteling, volgde hij de prin
sen, broeders van LQDEWUK 
XVI., en diende in hun leger. 
In 1802, in Frankrijk terug
gekeerd , hield hij zich voortaan 
uitsluitend met letterkundige 
werkzaamheden bezig. Hij is te 
Parijs, den 16 Mei 1831 over
leden. Het zou te uitgebreid zijn,. 
de volledige naamlijst zijner wer
ken te leveren en wij willen 
ons slechts tot de voornaamste 
bepalen. Daar hij met bijna al 
de Europesche talen bekend 
was, heeft hij een aantal ver
talingen (in het Fransch) gele
verd, onder anderen van 1.° 
Werther, ia 8.™ eenige volle
dige uitgave; — 2.° DuUsche 

avondstonden, 3 dl.» in 18.«"> 
— 3.° Geschiedenis van den veld-
togt mn 1800, volgens BULOW; 
tegen het gebruik der vertalers, 
heeft hij zelf zeer oordeelkundig 
een gedeelte van het militaire 
stelsel des schrijvers bestreden 
en wederlegd; — 4.° Geschie
denis van den Amerikamischen 
onafhanhelijkheids-oorlog, naar 
het Italiaansch van KAKEL BOT-
TA. Men heeft evenzeer van hem 
5.° Onuitgegeven Memoriën en 
geheime briefivisseling van den 
kardinaal DDBOIS, waarbij SE-
VELINGES verscheiden belangrijke 
geschiedkundige verhandelingen 
heeft gevoegd, zoo als: Beknopt 
verslag van den vrede van Utrecht, 
eene Beschrijving van den ridder 
DE SAINT-GEORGES ; eene andere 
van de whigs en de torys; — 
6.° Geschiedenis van SCHINDER-
BANNES en andere struikroovcrs, 
volgens de oorspronkelijke stuk
ken van hun proces, 2 dl.» in 
12.mo e n z . Ook heeft hij de 
Geschiedenis geleverd . der ge
vangenschap van LODEWIJK XVI 
en zijne familie, en een aantal 
andere geschriften, die zich 
evenzeer door de wijsheid der 
denkbeelden, als door de losheid 
en zuiverheid des stijls onder
scheiden ; hij heeft de Biographie 
universelle (Algemeene Levens
beschrijving) van MICHAÜD met 
verscheiden belangrijke artikels 
verrijkt, onder anderen met die 
van HENDRIK VIII, JACOBÜS I , 
en JACOBTJS I I , HAYDN enz. SE-
VELINGES was medewerker aan 
den Mcrcure de France, den 
Mercure étranger, het Journal 
de Paris, de Gazelle de Franco, 

A S 



10 S E V. 

de Quotidienne enz. Ds stand
vastigheid zijner monarchale 
grondbeginselen haalde hem den 
haat van verscheiden schrijvers, 
op den hals. 

SEVERA (JULIA AQUILIA), 2.de 

vrouw van HELIOGABALTJS, was 
eene Vestaalsche maagd, met 
•welke hij, in weerwil der B.o-
meinsche .godsdienst-wetten, in 
den echt trad. Haar vader, 
QÜINTDS AOJÖILIDS SABINÜS ge
naamd , was tweemalen consul 
geweest. Ofschoon SEVERA een 
innemend gelaat bezat, en vol 
bevalligheden was, kon zij ech
ter het wispelturige hart van 
haren echtgenoot niet innemen. 
Hij zond haar naar hare familie 
terug, en, na later ook andere 
vrouwen moede te zijn gewor
den, nam hij haar terug, en 
behield haar tot aan zijnen dood, 
in het jaar 222 na J. C. voor
gevallen. 

SEVERA (VALERIA), eerste vrouw 
van VALENTINIAMJS I, en moe
der van GRATIANOS, "onteerde 
zich door hare gierigheid., Zij 
stelde al de gunsten des hofs op: 
prijs. VALENTINUNDS , van hare 
knevelarijeU onderrigt", zond 
haar weg, en hertrouwde. De 
ballingschap van SEVERA, duurde 
tot aan den dood-van dien vorst, 
in 375 na J. C. voorgevallen. 
GRATIAWBS, haar zoon, riep haar 
terug aan het höf, en herstelde 
haar in de eerbewijzen van ha
ren rang: hij maakte het zich 
tot pligt haar te raadplegen; 
én wijl zij eenen vluggen geest 
en een gezond oordeel bezat, 
zoo waren hare raadgevingen 

hem heilzaam. Het was op ha
ren raad dat VALENTINIANCS, in 
plaats van te beginnen met aan 
GRATUNÜS , de hoedanigheid van 
Cwsar toetekennen, zoo als zulks 
b'rj zijne voorgangers gebruike
lijk was, hem, zoodra hij an^ 
dere waardigheden bekleed had, 
den titel van keker {imperator) 
gaf. Op deze wijze werd het 
keizerrijk aan GRATIANUS ver
zekerd , die hetzelve daarenbo
ven door zijne talenten en zijne 
deugden verdiende. 

SEVERINA (ULHA), vrouw van 
keizer A.DREUAWUS, was de doch
ter van ULPIUS CRINITDS, veld
heer, die van TRAJAWUS afstamde, 
wiens gelaat, dapperheid en ta
lenten hij bezat. Zijne dochter 
was, even als hij, met eenen 
krijgshaftigen geest bezield. Zij 
volgde AURELIANUS op zijnekrijgs-
togten, en won het hart der sol
daten door hare weldaden. Haar 
echtgenoot 'vorderde van haar, 
dat zij, even als eene burger
vrouw hare huishouding zoude 
bezorgen, en wilde haar nooit 
toestaan zijden gewaden te dra-' 
gen. SEVERINA overleefde AURE-
LIATTOS , die bij haar eene dochter 
had verwekt, die de moeder van 
SEVERIANDS werd, een beroemd 
senator, onder de regering van 
keizer KONSTAWTIJN. 

SEVERINUS (Heilige), in de 
vijfde eeuw, abt en apostel van 
Noricum, overleed den 8 Jan. 
482; na de barbaarsche volken 
gesticht en verlicht te hebben. 
Zijn stoffelijk overblijfsel is naar 
Napels vervoerd. Er bestaatvan 

1 hem eene Levcnsbeschrijjving, 
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door EUGIPPTJS, zijnen leerling, 
die bij zijn afsterven tegenwoor
dig was geweest, vervaardigd. 

SEVERINUS (Heilige), abt van 
Agaune of Saint-Maurice in Wal-
liserland, bezat de gave der 
mirakelen. Toen koning CLOVIS 
of CLOBOVEÜS , in 504 was ziek 
geworden, liet hij hem naar 
Parijs komen, opdat hij hem 
mogt genezen. Nadat de heilige 
die genezing van den hemel ver
worven had, gaf de vorst hem 
geld, om het ónder de armen 
uittedeelen, en schonk hem'ge
nade voor verscheiden misdadi
gers. De H. SEVERITTOS overleed 
op den berg van Chateau-Lan-
don den 11 Februarjj 507. — 
Men moet hem niet verwarren 
met eenen anderen heiligen SE-
VERINUS , kluizenaar, en priester 
van Saint-Cloud. 

SEVERIOTS {Heilige), bisschop 
van Keulen, onderscheidde zich 
door zijnen ijver in de uitroei-
jing van het arianismus uit zijn 
diocees en naburige landen. Toen 
hij oordeelde dat zijne kudde in 
het geloof bevestigd was, begaf 
hij zich, naar Bordeaux, zijne 
geboorteplaats, en overleed al
daar in het begin der vijfde'eeuw. 
"Volgens het verhaal van den 
H. GREGORIUS van Tours, kende 
hij den dood van den H. MAR-
TINÜS , op hetzelfde uur, waarop 
deze heilige bisschop in het 
bezit trad der gelukzalige on
sterfelijkheid. Eenige critici be-

> weren dat de H. SEVERINUS, 
bisschop van Keulen, onder
scheiden is van dien, welke te 
Bordeaux overleed: intusschen 

vieren de beide kerken zijnfeest 
op denzelfden dag (23 October), 
en men vindt evenmin eene 
onderscheiding in de martyro-
logiën. 

SEVERINUS , een romein, werd 
tot Paus verkozen na HONORHJS I, 
in de maand Mei 640; bekleedde 
den stoel van PETRUS slechts 2 
maanden en 4 dagen, daar hij 
reeds den 1 Augustus van. het 
zelfde jaar overleed. Door zijne 
zachtmoedig- en liefdadigheid 
was hij algemeen bemind. 

* SEVERO-LOPEZ (don JOZEF), 
hoogleeraar der climsche genees
kunde te 'Madrid, lijfarts van 
KABEL •. III, werd Xe Madrid in 
1750 geboren. Hij overleed in 
1804, aan eenen aanval van 
beroerte. SEVERO wordt gehou
den als dien waarnemenden geest 
te hebben bezeten, welke de 
groote artsen kenmerkt. Hij had 
de praktische geneeskunde in 
Spanje • geheel hervormd, en den 
stelsel- en slendergeest,_ door 
wijze, op de ondervinding en 
de rede gegronde beginselen doen 
vervangen. Hij drukte'zich uit 
met welsprekendheid. Zijne ta
lenten verwekten hem. vervol
gers , die hij enkel met stilzwij-
genheid bestreed. AÏWQMÜSVAL-
LAM heeft een Woordenboek mn 
de genees- en heelkunde, in 7 
dl.a in het licht gegeven, in 
welk geacht werk de beginselen 
der leer van SEVERO-LOPEZ tot 
grondslag dienen. 

SEVERÜS I (Lflcnss SEPTIMES), 
romeinsch keizer, in het jaar 146 
na J. C. te Leptis .in Afrika, uit 
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eene beroemde familie geboren. || 
Er waren weinig groote posten " 
onder de Romeinen, welke hij 
niet bekleedde, alvorens het top
punt van eer te bestijgen, want 
hij was schatmeester {questor), 
ïaijgsoverste (tribun), landvoogd 
{proconsul) en consul geweest. 
Hij had eenengrooten roem ver
worven, en niemand betwistte 
hem dapperheid en bekwaam
heid. Men ontwaarde in hem 
eenen veelomvattenden geest, 
zeer geschikt tot het behandelen 
van zaken en tot groote onder
nemingen. Hij was bekwaam en 
behendig, levendig, werkzaam, 
wakker, onbeschroomd, moedig 
en vol vertrouwen: maar voor 
hét overige loos, geveinsd, lo-
genacktig, trouweloos, meinee-
dig, baatzuchtig, oploöpend en 
wreed. Onder COMMODUS , na den 
dood van MARCUS-AURELIUS ver
viel SEVERUS in ongenade; maar 
weldra werd hij tot het consu
laat verheven, en bekwam hij 
het bevel over de legioenen van 
lllyrië. PERTINAX volgde COMMO
DUS op: nadat de eerste door de 
pretorianen vermoord was", werd 
de keizerlijke waardigheid veil 
geboden; de rijkste kooper was 
•DIDIUS JULIANUS , en hij beklom 
den troon. SEVERUS wilde PER
TINAX wreken. Toenmaals land
voogd van lllyrië zijnde, deed 
hij, in het jaar 195 zijne troe
pen aan het muiten slaan. Te 
Rome aangekomen, ontdeed hij 

\ zich van JULIANUS en NIGER, 
zijne mededingers, liet verschei-

m den Senators, die hunne partij 
w hadden gevolgd, om het leven 

brengen, verbande anderen en 
verklaarde hunne goederen ver

beurd. Hij ging vervolgens By-
zantiuin te land en ter zee be
legeren, en na er zich meester 
van te hebben gemaakt, gaf hyj 
het aan de plundering ter prooi, 
van daar stak hij naar het Oos
ten over, onderwierp het groot
ste gedeelte deszelven, en strafte 
de volken en steden, die de 
partij van NIGER omhelsd had-
den. Hij stelde zich voor om de 
Parthers en Arabieren aan te 
tasten; maar bedacht, dat zoo
lang als ALBINUS , die m Groot-
Brittamië het bevel voerde, 
hestaan zoude, hij geen volstrek
te meester van Rome zoude zijn. 
Hij verklaarde hem. als vijand 
des rijks, trok tegen hem op, 
en ontmoette hem nabij lyon. 
De overwinning bleef lang on
beslist; doch eindelijk behaaWe 
SEVERUS dezelve, in het jaar Wé, 
en ALBINUS werd gedood, ^ e 
overwinnaar kwam om het njK. 
van zijnen vijand te zien, en 
vertrapte het met zijn paard. 
Dit gebruikmaken der overwin
ning bewijst dat hij niet waar
die was te overwinnen. &on 
daarna liet hy de vrouw en 
kinderen van ALBINUS ombren
gen , en hunne lijken m den 
Tiberwerpen; Hij las de papie
ren van dezen ongelukkige, en 
liet al degenen ten dood bren
gen, die zijne partij hadden 
omhelsd. Be eerste personen _ 
van Rome, en een aantal aan
zienlijke dames werden m <M 
bloedbad begrepen.. Hij trofc 
daarop tegen de Parthers te veld, 
nam Seleucia, en Babyion in, 
en ging lijnregt. op Gtesiphon 
aanT dat hij na eene lange en 
moeijehjke belegering tegen liet 
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einde van den herfst innam. Hij 
gaf deze stad ter plundering 
over, liet al de mannen, welke 
er zich in bevonden, ombrengen 
en voerde de vrouwen en kin
deren gevankelijlc mede. Hij deed 
zich wegens deze overwinning 
den bijnaam van Parthicus ge
ven. De barbaarsche overwinnaar 
trok alstoen op^AraUë en Pa
lestina los, en schonk verge
ving aan het nog bestaande 
overschot der partij van NIGER. 
Hij verwekte eene wrèede ver
volging tegen de Christenen: 
dit is de vijfde, waarvan er in 
de Jaarboeken der Kerk gewag 
wordt gemaakt. Er kwam een 
aantal martelaren, in al de ge
westen des keizerrijks; maar, 
de voortgang des christendoms 
werd daardoor des te sneller. 
Hij begaf zich vervolgens naar 
Egypte, bezocht het graf van 
den grooten POMPEJÜS , gat aan 
Alexandrië eenen senaat, deed 
zich in al de godsdiensten des 
lands onderrigten, deed al de 
boeken, die in de tempels wa
ren, wegnemen, en dezelve in 
het graf van ALEXANDER plaat
sen, hetwelk gesloten werd, 
opdat in het vervolg niemand 
noch het ligchaam van dien held, 
noch den inhoud dier boeken 
zoude zien. 'Nadat de volken 
van Groot-Brittanniö, in 208, 
op nieuw de wapens hadden 
opgevat, snelde SEVERUS der
waarts, om hen te beteugelen. 
Na hen ten onder te hebben 
gebragt, liet hij er, in 210, 
eenen grooten muur bouwen, 
die dwars door het eiland ging. 
en waarvan er, zegt men, nog 
overblijfselen bestaan. Te mid

den zijner overwinningen werd 
hij echter ziek. Sommigen schre
ven deze ziekte, aan de door 
hem doorgestane vermoeienis
sen toe; anderen, aan het ver
driet hem door zijnen oudsten 
zoon CARACAIAA berokkend,die 
achter hem te paard zittende, 
hem met zijnen degen had wil
len doorsteken. Zoodra degene, 
die hen vergezelden, CARACALIA 
den arm zagen opligten, om SE-
vERtste treffen, boezemden zij 

' kreten uit, die hem verschrok
ken , en hem beletten den slag 
toe te brengen. SEVERDS keerde 
zich om, zag denblootendegen 
in de handen van zijnen moord-
dadigen zoon, en ontdekte zijn 
oogmerk; maar hij zeideniets, 
en bragt ten einde hetgene wat 
hij zich voorgenomen had. Toen 
hij in het huis, waarin hij zij
nen intrek had genomen, was 
teruggekeerd, liet hij GARACAIAA 
in zijne kamer komen, en zeide 
hem, terwijl hij hem eenen de
gen aanbood: » Indien gij mij 
wiltdooden, zoo breng uw voor
nemen ten uitvoer, thans zult 
gij van niemand gezien worden." 
Nadat de legioenen, kort daarna 
zijnen zoon hadden uitgeroepen, 
liet hij de voornaamste muite
lingen onthoofden, met uitzon
dering van zijnen zoon, tot wien 
hij, terwijl hij zijne hand voor 
zijn voorhoofd hield op eenen 
gebiedenden toonzeide: «Leer,/ ,_.a 
hier uit dat wel het hoofd,maar ' ^ ^ 
niet de voeten regeren," zinspe: ^ ^ B 
lende op de jicht, waardoor hij ^ ^ 
gekweld werd. Toen hij den dood 
voelde naderen, riep hij uit :• 
» Ik ben alles geweest, wat 
een mensch kan zijn; maar wat 
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eene beroemde familie geboren. 
Er waren weinig groote posten 
onder de Romeinen, welke hij 
niet bekleedde, alvorens het top
punt van eer te bestijgen, want 
hij was schatmeester (questor), 
Icrijgsoverste (tribun), landvoogd 
(proconsul) en consul geweest. 
Hij had eenen grooten roem ver
worven, en niemand betwistte 
hem dapperheid en bekwaam
heid. Men ontwaarde in hem 
eenen veelomvattenden geest, 
zeer geschikt tot het behandelen 
van zaken en tot groote onder
nemingen. Hij was bekwaam en 
behendig, levendig, werkzaam, 
wakker, onbeschroomd, moedig 
en vol vertrouwen: maar voor 
het overige loos, geveinsd, lo-
genachtig, trouweloos, meinee-
dig, baatzuchtig, oploöpend en 
wreed. Onder COMMOBUS, na den 
dood van MARCUS-AÜRELIÜS ver
viel SEVERÜS in ongenade 5 maar 
weldra werd hij tot het consu
laat verheven, en bekwam hij 
het bevel over de legioenen van 
Illyrië. PERTINAX volgde COMMO-
DÜS op: nadat de eerste door de 
pretorianen vermoord was, werd 
de keizerlijke waardigheid veil 
geboden-; de rijkste kooper was 
DIDIÜS JULIANUS, en hij beklom 
den troon. SËVERUS wilde PER
TINAX wreken. Toenmaals land
voogd van Illyrië zijnde, deed 
hij, in het jaar 195 zijne troe
pen aan het muiten slaan. Te 
Rome aangekomen, ontdeed hij 
zich van JULIANUS en NIGER , 
zijne mededingers, liet verschei
den Senators, die hunne partij 
hadden gevolgd, om hot leven 
brengen, verbande anderen en 
verklaarde hunne.goederen ver

beurd. Hij ging vervolgens By-
santium te land en ter zee be
legeren, en na er zich meester 
van te hebben gemaakt, gaf hij 
het aan de plundering ter prooi, 
van daar stak hij naar het Oos
ten over, onderwierp het groot
ste gedeelte deszelven, en strafte 
de volken en steden, die de 
partij van NIGER omhelsd had
den. Hij stelde zich voor om de 
Parthers en Arabieren aan te 
tasten; maar bedacht, dat zoo
lang als ALBINÜS, die in Groot-
Brittannië het bevel voerde, 
bestaan zoude, hij geen volstrek
te meester van Rome zoude zijn. 
Hij verklaarde" hem. als vijand 
des rijks, trok tegen hem op, 
en ontmoette hem nabij Lyon. 
De overwinning bleef lang on
beslist; doch eindelijk behaalde 
SEVERÜS dezelve, in het jaar 197, 
en ALBINÜS werd gedood. De 
overwinnaar kwam om het lijk 
van zijnen vijand te zien, en 
vertrapte het met zijn paard. 
Dit gebruikmaken der overwin
ning bewijst dat hij niet waar
dig was te overwinnen. Kort 
daarna liet hij de vrouw en 
kinderen van ALBINÜS ombren
gen, en hunne lijken in den 
Tiber werpen. Hij las de papie
ren van dezen ongelukkige, en 
liet al degenen ten dood bren
gen, die zijne partij hadden 
omhelsd. De eerste personen 
van Rome, en een aantal aan- ~ 
zienlijke dames werden in dit 
bloedbad begrepen. Hij trok 
daarop tegen de Parthers te veld, 
nam Seleucia en Babyion in, 
en ging lijnregt. op Gtesiphon 
aan, dat hij na eene lange en 
moeijehjke belegering tegen het 



S E V. 13 

einde van den herfst innam. Hij 
gaf deze stad ter plundering 
over, liet al de mannen, welke 
er zich in bevonden, ombrengen 
en voerde de vrouwen en kin
deren gevankelijk mede. Hij deed 
zich wegens deze overwinning-
den bijnaam van Parthieus ge
ven. De barbaarsche overwinnaar 
trok alstoen op Arabië en Pa
lestina los, en' schonk verge
ving aan het nog bestaande 
overschot der partij van NIGER. 
Hij verwekte eene wrèede ver
volging tegen de Christenen: 
dit is de vijfde, waarvan er in 
de Jaarboeken der Kerk gewag 
wordt gemaakt. Er kwam een 
aantal martelaren, in al de ge
westen des keizerrijkst maar. 
de voortgang des christendoms 
werd daardoor des te sneller. 
Hij begaf zich vervolgens naar 
Egypte, bezocht het graf van 
den grooten POMPEJUS , gaf aan 
Alexandrië eenen senaat, deed 
zich in al de godsdiensten des 
lands onderrigten, deed al de 
boeken, die in de tempels wa
ren, wegnemen, en dezelve in 
het graf van ALEXANDER plaat
sen, hetwelk gesloten werd, 
opdat in het vervolg niemand 
noch het ligchaam van dien held, 
noch den inhoud dier boeken 
zoude zien. "Nadat de volken 
van Groot-Brittannië, in 208, 
op nieuw de wapens hadden 
opgevat, snelde SEVERUS der
waarts, om hen te beteugelen. 
Na hen ten onder te hebben 
gebragt, liet 'hij er, in 210, 
eenen grooten muur bouwen, 
die dwars door het eiland ging 
en waarvan er, zegt men, nog 
overblijfselen bestaan. Te mid

den zijner overwinningen werd 
hij echter ziek. Sommigen schre
ven deze ziekte, aan de door 
hem doorgestane vermoeienis
sen toe; anderen, aan het ver
driet hem door zijnen oudsten 
zoon CARACALLA berokkend, die 
achter hem te paard zittende, 
hem met zijnen degen had wil
len doorsteken. Zoodra degene, 
die hen vergezelden, CARACALLA 
den arm zagen opligten, om SE
VERUS te treffen, boezemden zij 

1 kreten uit, die hem verschrok
ken , en hem beletten den slag 
toe te brengen. SEVERDS keerde 
zich om, zag den blooten degen 
in de handen van zijnen moord-
dadigen zoon, en ontdekte zijn 
oogmerk; maar hij zeideniets, 
en bragt ten einde hetgene wat 
hij zich voorgenomen had. Toen 
hij in het huis, waarin hij zij
nen intrek had genomen, was 
teruggekeerd, liet hij CARACALLA 
in zijne kamer komen, en zeide 
hem, terwijl hij hem eenen de
gen aanbood : » Indien gij mij 
wilt dooden, zoo breng uw voor
nemen ten uitvoer, thans,zult 
gij van niemand gezien worden." 
Nadat de legioenen, kort daarna 
zijnen zoon hadden uitgeroepen, 
liet hij de voornaamste muite
lingen onthoofden, met uitzon
dering van zijnen zoon, tot wien 
hij, terwijl hij zijne hand voor-
zijn voorhoofd hield op eenen 
gebiedenden toon zeide: » Leer, 
hier uit dat wel het hoofd, maar 
niet de voeten regeren," zinspe
lende op de jicht, waardoor hij 
gekweld werd. Toen hij den dood 
voelde naderen, riep hij uit: 
» Ik ben alles geweest, wat 
een mensch kan zijn; maar waf; 
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dienen mij, thans deze waardig
heden?" Toen de jichtpijnen 
vermeerderden, verliet hem zijne 
gewone standvastigheid. AURE-
MUS VICTOR verhaalt, dat na 
vruchteloos vergif te hebben ge
vraagd 5 hij voorbedachtelijk on-
verduwelijke spijzen zoo gulzig 
at , dat hij er té York, in het jaar 
211 aan overleed. Hij had zelf 
de Geschiedenis van zijn leven 
beschreven, waarvan er echter 
niets-tot ons is gekomen. Deze 
eeuw was zoo orde- en zedeloos 
dat alleen onder de regering van 
dezen keizer, men 3000 van 
overspel beschuldigde personen 
in regten betrok. CARACALLA en 
GETA, zijne zonen, volgden 
hem op. 

SEVERUS II , (FLAVIUS VALE-
• Klus), Romeinsch 'keizer, uit 
eene onbekende Illyrische fami
lie", was aan den wijn en aan de 
vrouwen verslaafd; zijn har tstogt 
voor den wijn was. de oorzaak 
zijner verheffing»: VALERIUS MA-
XIMILIAKUS , welke met dezelfde 
ondeugd behebt was, deed hem 
in 305, door MAXIMILÏANUS HER
CULES , tot - Cmsar benoemen. 
Nadat MAXENTIUS, in 307, te 
JRome den titel van keizer had 
aangenomen, trok SEVERUS te
gen hem qp; na door een ge
deelte' der zijnen verlaten te zijn, 
zag hij zich genoodzaakt, zich 
in Ravenna optesluiten. MAXI
MILÏANUS HERCULES, die na het 
rijksgebied te hebben nederge-
legd j hetzelve weder had opgevat, 
kwam hem aldaar belegeren. In 
de hoop, dat men hem in het 
leven zoude laten:, gat SEVERUS 
zich aan hem over; maar de 

V. 

wreede overwinnaar liet hem in 
April 307 de aderen openen. Hij 
liet eenen zoon na, dien LICINIUS 
deed ombrengen. 

SEVERUS I I I , , (LIVIUS) , Ro-
meinsch keizer, uit eene familie 
van Lucanië werd na den dood 
van MAJORIANUS, in November 
461, in Ravenna, als keizer van 
het Westersche rijk begroet. De 
generaal RICIJIER, die geene an
dere meesters wilde dan die, 
welke hij kon besturen, dééd 
SEVERUS verheffen. De senaat 
bekrachtigde deze verkiezing,, 
alvorens de toestemming te heb
ben bekomen van LEO, keizer 
van het Oosten; maar de nieuwe 
Cmsar had geenen tijd, om iets 
te ondernemen. De generaal 
RICIMER, die, om onder zijnen 
naam te regeren, hem de kroon 
had doen geven, deed hem, zegt 
men, vergeven. SEVERUS was 
slechts een schaduwbeeld, die 
de regtvaardigheid en de wetten 
schond, en zich in den wellust 
baadde, terwijl RICUIER in zijne 
plaats regeerde. ,•.' 

SEVERUS, (Lucius CORNELIUS), 
een Latijnsche dichter, onder de 

'regering Van AUGUSTUS, in het 
jaar 24 vóór J. C. onderscheidde 
zich onder de groote menigte 
middelmatige dichters. Er is in 
1715, te Amsterdam, in 12.m0, 
eene schoorie uitgave van het 
dichtstuk de JEtna en van eenige 
fragmenten in het licht versche
nen. Dezelve was voorafgegaan 
door eene andere in 8.™, Ï703. 

SEVERUS-SANCTUS. —- Zie EK-

DELCHIUS. 
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SÉVIGNÉ, (MARIA DE RABUTIN, 
vrouwe van CHANTAL en mark-
gravin van), dochter van CELSUS 
BENIGNUS DE RABUTIN , vrijheer 
van Chantal, Bourbilly enz.,' 
hoofd van den oudsten tak van 
Rabutin, en van MARIA DE Cou-
LANGES, werd den'5 Februari) 
1627 (en niet 1626), in het 
kasteel1 van Bourbilly, •waar
schijnlijk in Bourgondië, gebo
ren. In het volgende jaar verloor 
zij haren vader, bij de landing 
der Engelschen op het eiland 
Ré, alwaar hij het bevel voerde 
over het smaldeel der vrijwillige 
adellijken. Zij trad in 1644 in 
den echt met HENDRIK, mark
graaf van Sévigné, die in 1651, 
door den ridder D'ALBRET , in 
een tweegevecht gedood werd: 
zij had van hem eenen zoon en 
eène dochter. De moederlijke 
teederheld, welke zij voor deze 
beide kinderen koesterde, deed 
haar in hunne belangen, de 
voordeeligste partijen van de 
hand wijzen. Nadat hare doch
ter in 1669, met den graaf DE 
GRIGNAN , bevelhebber in Pro-
vence, in den echt was getre
den, nam deze zijne echtgenoole 
met. zich : zij vertroostte zich 
over haar gemis, door eene on-
afgebrokene briefwisseling. Zij 
overleed den 18 April 1696. 
Mevrouw DE SÉVIGNÉ is voorna
melijk bekend door hare Brie
ven; dezelve dragen zulk een 
kenmerk van oorspronkelijkheid, 
dat geen werk van dien aard met 
dezelve kan vergeleken worden. 
Het zijn kiesche, geestige en 
schrandere trekken, gevormd 
door eene levendige yerbeeldings-

• kracht, die alles schildert en alles 

bezielt. Zij paart daarmede zoo 
veel van dat schbone natuurlij- • 
ke, hetwelk enkel bij het ware 
wordt aangetroffen, dat mën bij 
het lezen derzelve zich met de
zelfde gewaarwordingen bezield 
gevoelt. Men kan echter niet 
ontkennen, dat hare toegene
genheid voor hare dochter, of
schoon op verschillende wijzen 
uitgedrukt, er echter tot eene 
overdrevene verveling in her
haald wordt. Het is daarenboven 
waar dat zij soms de geleerde 
vrouw speelt, dat zij uitspraak 
doet omtrent onderwerpen, 
welke zij niet verstaat, dat hare 
lofspraken en hare hekelingen, 
niet altijd van den partijgeest 
zijn vrij te pleiten j maar of
schoon zij belang heeft schijnen 
te stellen, in dengenen, die van 
toen af de verwarring in de Kerk 
zaaide, is het er echter nog 
verre af, dat zij deszelfs grond
beginselen , en , de ongerijmde , 
leer der voorbeschikking aan
nam. . » Ik lees," zegt zij, in 
eenen harer brieven, » in de 
heilige schrift, die de zaak van 
af ADAM opneemt. Ik ben met 
die schepping der wereld be
gonnen, waarin gij zoo veel be
lang stelt; dit geleidt,tot na 
den dood onzes Heeren; welk 
eene heerlijke .opvolging! Wat 
mij betreft, zoo ga ik verder 
dan de Jesuiten; bij de be
schouwing der verwijtingen van 
ondankbaarheid, der verschrik
kelijke straffen, waarmede God 
zijn volk bedreigt en tuchtigt, 
ben ik overtuigd, dat wij onze 
geheele vrijheid hebben, en bij 
gevolg zeer schuldig zijn, en 

I het vuur en water wel verdie-
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nen, waarvan God zich bedient, 
wanneer het Hem behaagt." Wij 
willen de uitspraken van eenige 
beoordeelaars van mevrouw DE 
SÉVIGNÉ aanhalen: » Indien het 
de grootste lof van een boek is 
veel herlezen te worden,, welk 
boek is zulks meer dan de Brie
ven van mevrouw DE SÉVIGNÉ? 
Zij worden elk uur, in de stad, 
op het land, op reis met één 
woord overal gelezen. Is het niet 
een kostbaar boek, dat u ver
maakt , uwe belangstelling op
wekt, en u leert zelfs zonder 
eenige inspanning te vorderen? 
Niets is te vergelijken met de 
levendigheid der wendingen, en 
de gelukkig gekozene uitdruk
kingen dezer brieven. De schrijf
ster derzelve is altijd doordron
gen van hetgene, wat zij zegt 
en verhaalt, zij schildert alsof 
zij zag, en men meent te zien 
hetgene wat zij schildert. Zie 
in hare Brieven den dood van 
TÜEENNE, niemand heeft hem 
zoo welmeenend beweend, maar 
ook niemand heeft haar zoozeer 
doen weenen'? (LA HARPE). «Me
vrouw DE SÉVIGNÉ heeft, zonder 
er aan te denken, van toevallig 
geschrevene brieven, een be
koorlijk werk vervaardigd. In 
haren stijl, vol verbeeldings
kracht, schept zij bijna eene 
nieuwe taal; eiken oogenblik 
brengt zij uitdrukkingen voort: 
die niet door den geest gevormd 
zijn, maar enkel dooreene ge
voelige ziel kunnen gevonden 
worden; aan de meest gewone 
woorden geeft zij een gelaat en 
eene ziel. Al de wendingen ha-
rer zinsneden zijn bewegingen, 

i maar losse bewegingen en daar

door des te bevalliger. Hoe be- ; 
schuldigt zij, prijst zij, beklaagt ! 
zij! hoe zacht is hare vreugde j 
en hoe bekoorlijk hare droefheid! 
(THOMAS)" Bij deze beoordeelin
gen kan men die van MARMON- ; 
TEL en van den abbé DE VAÜ-
XEIXES voegen. De beste uitgave \ 
der Brieven dezer beroemde • 
vrouw is die van Parijs, A. i 
DESNEZ 1836, 2 dl." royaal in 
8.™ behoorende tot het Pan
theon litteraire etc. en vooraf
gegaan door hare Levensschets 
door CH. NODIER. De abbé DE 
BARRAL gaf in 1756 onder den. 
titel van Sevignïana, eene ver
zameling van geestige invallen, 
letter-, geschied- en zedekun- , 
dige bijzonderheden in het licht, ; 
welke in hare brieven verspreid 
zijn, 1 dl. in Ï2.n">; de her
druk dezer verzameling, in 1788 ; 
bewerkstelligd, is zonder keuze 
en zonder orde. De uitgever heeft 
er hekelende, soms lasterlijke 
aanteekeningen bijgevoegd, ge
schikt om de geschiedenis te 
verminken, en bewezen daad
zaken onkennelijk te maken. 
» De sekte-geest zegt eennieu
were schrijver hecht zich aan 
alles; godgeleerdheid, geschie
denis , dichtkunde, brieven, 
werken van mannen, vrouwen, 
meisjes, alles is zijne gading, 
zoodra hij slechts kan dogma
tiseren en verleiden." 

SEVIN (FRANCISCUS), een let
terkundige , in 1682, te Vitte-
neuve-le-Roï, in het diocees van 
Sens geboren, lid derakademie 
van schoone letteren, en be
waarder der handschriften van 
de bibliotheek des konings van 
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Frankrijk, ondernam met den 
abbé FOURMONT , in 1728, op 
last van LODEWIJK XV, eene reis 
naar Konstantinopel, ten einde 
er handschriften op te 'sporen; 
hij bragt er 600 van mede.! Men 
heeft van hem eene belangrijke 
Verhandeling over MENES, eer
sten 'koning van Egypte, in 
12.mo, en verscheiden geschrif
ten in de Memoriên der akade-
mie van opschriften, die hem 
in 1741 verloor. In 1797 heeft 
men te Parfjjs de Brieven van, 
den abbé SEVIN over zijne reis 
in het licht-gegeven. Het ver
haal derzelfde reis, kqmt in de 
door ons aangeduide Memoriên 
voor, in welker 16.e dl. ook zijne 
Lofrede door DE BOZE gevon
den wordt. 

SEVIN. — Zie QUINCY (KABEL). 

SEVOY (FRANCISCUS HYAGIN-
THÜS) , te Jugon in Bretagne, 
in 1707,' geboren, begaf zich 
in 1730 'in de congregatie der 
Eudisten, en onderscheidde zich 
bij dezelve door eenen bijzonde
ren ijver voor de studie. Nadat 
hij met het beste gevolg, in ver
scheiden gestichten zijner con
gregatie de wijsbegeerte en god
geleerdheid had onderwezen, 
belastte men hem met het be
stuur van het seminarie van 
Blois, hetwelk hij eenigen tijd 
waarnam. Wijl echter deze be
trekking niet met zijnen smaak 
strookte, werd hij van alle be
zigheden ontslagen, en hij ver
koos den staat van eenvoudig 
particulier ? om zich geheel en 
al aan de studie toetewijden. 

XXIII. DEEL. 

Wij hebben aan zijne pen een 
werk te danken getiteld •: Devoirs 
etc. (Geestelijke'pligten), -Parijs, 
4. dl.ninl2.m° Dit is het resul
taat der conferentiè'n en onder-
rigtingen, welke hij van tijd 
tot tijd aan 'de jonge geestelij
ken gaf. Het eerste deel, 1760, 
is eene inleiding tot het pries
terschap ; het 2.e en 3." dl, 
JL762 bevatten eene afzondering 
(Retraite) voor de priesters, het 
4.e handelt over de ondeugden, 
welke de priesters moeten ver
mijden, en de deugden welke 
zij te beoefenen hebben. Dit 
laatste is eerst na den dood des 
schrijvers, in het seminarie van 
Rennes, den 11 Junij 1765 
voorgevallen, in het licht ver
schenen. De onderwerpen worden 
er in het algemeen naauwkeurig 
en bondig in behandeld. De stijl 
deszelven is beknopt, krachtvol 
en vol vuur. 

* SEWEL (WILLEM) , een ge
schied- en woordenboek-schrij
ver, te Amsterdam in 1654: 
geboren, van ouders, die uit 
Engeland oorspronkelijk waren, 
en tot de sekte der kwakers' 
behoorden. Hij beoefende de 
heelkunde, die hij ook in zijne 
geboorteplaats uitoefende. SEWEL 
bezat eenen zeer beschaafden 
geest. j . was zeer ervaren in het 
latijn en in de meeste Europe-
sche talen. Hij Overleed te Am
sterdam in 1720 en heeft de 
volgende werken nagelaten, 1.° 
Engelsch enNederdtdtsch Woor
denboek, 1691, in 4.to, hetwelk 
verscheiden uitgaven heeft ge
had ; — 2.° Nederduitsche 
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Spraakkunst;— 3.° Engelsche 
Spraakkunst, in 12.™°; — 4.° 
Joodsche geschiedenissen van 
FLAVIUS JOSEPHUS, inhetNeder-
duitsch vertaald, Amsterdam, 
1704, in fol. — 5.° Oudhedenvan 
Rome, van DIONYSIUS HALICAR-
NASSTJS , in het Nederduitsch ver
taald, 1691, in 4.*° Blaar het 
werk dat den meesten opgang 
maakte is zijne Geschiedenis van 
de opkomst en den voortgang van 
het genootschap der kwakers, Am-

•sterdam, 1717. Dit werk wordt 
door de kwakers groo lelijks op 
prijs gesteld; er bestaat eene ver
taling van hetzelve in het En
gelsen, Londen, 1719, in fol. 

* SEWEIL (GEORGE), een En
gelsche dichter en geneesheer, 
te Windsor in 1660 geboren, 
begaf zich, nog jong zijnde, 
naar Leyden, alwaar hij onder 
den beroemden BOERHAVE in de 
geneeskunde studeerde. Hij 
maakte er vorderingen, en oe-

-fende deze kunst te Londen en 
later te Hampètead uit; maar 
zijn smaak voor de schoone let
teren en dichtkunde was zijner 
praktijk nadeelig, ook leefde en 
stierf hij arm. SEWELL had 
geene woning; hij gebruikte het 
middagmaal steeds bij zijne vrien-
den en buren, bekommerde, zich 
zeer weinig over zijn toekom
stig bestaan, en was enkel op 
den letterkundigen roem bedacht. 
Gedurende zijn verblijf te Lon
den, maakte hij kennis met 
ADDÏSSON en STEELE : deze laatste 
maakte eenigen tijd van hem ge
bruik , in de redactie van. zijn 

• dagblad the Tattler (de Prater); 
ook werkte hij, mede aan die 

- S E X. 

van den Spectator, door genoem
de beide beroemde schrijvers uit
gegeven. Hij overleed te Hamp-
stead, in 1726. Er bestaat van 
hem: 1.° Leven van JOHN PHI
LIPS ; — 2.° Verdediging van het 
Engelsche tooneel; — 3.° Ver
dediging van den Cato van AD
DÏSSON, 1716; — 4.° Proeve 
over de heerschappij der gedachte 
en over den dood; een wel ge
schreven werk, vol wijze grond
stellingen ; — 5.o Gedichten, 
bevattende Oden, liederen enz. 
— 6.o De Herscheppingen van 
OVIDIUS , in het Engelsch ver
taald ; — 7.o Sir Walter Ra-
leigh, een treurspel, in 1719 te 
Londen ten tooneeiV gevoerd, 
en dat veel bijval vond. In 1720 
heeft men de fragmenten van 
een ander gedrukt, hetwelk hij 
begonnen had, en dat ten titel 
voerde RICHARD I. Ook heeft 
hij verscheiden andere stukken, 
en staatkundige spotschriften 
enz. geschreven. De stijl van 
SEWEIX was naauwkeurig, en 
zijne versificatie sierlijk en har
monisch. Zijn SM* Walter be
vat schoonheden en eenige tref
fende karakters; maar zondigt 
met betrekking tot het plan en 
de ontwikkeling. 

* SEXTIÜS-CALVINUS, (CAJDS) 
is de grondlegger der stad Ais 
in Provence, welke hij in het 
jaar 629, na de stichting van 
Rome, of 124 jaar vóór J.C. liet 
bouwen. Deze stad werd naar 
hém Aquw Sextice genoemd. Hij 
werd den Massilianen (Marseil-
lanen) te hulp gezonden, sloeg 
hunne vijanden, en maakte zich 
meester van derzelver steden. 
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SEXTUS-EMPIRICÜS , een pyr-
.rhonisch of twijfelend wijsgeer, 
onder deregering van ANTOKINDS-
PIÜS ; ook was hij een Empiri
sche arts. De geschiedenis van 
zijn leven is onbekend. Er be
staat van hem een werk in tien 
boeken, waarin hij tegen alle 
wetenschappen te veld trekt, 

. en een in drie boeken, welke 
de gevoelens der pyrrhonianen 
bevatten. De beste uitgave der 
werken van SEXTOS-EMPIRICUS is 
die van FABRICIUS, Grieksch en 
Latijn in fol. Leipzig, 1718. 
Nog schrijft men hem toe: Sexti 
Platici vel Platonici, de medi
cina animalium, bestiarum, pe-
corum et avium, liber. Bazel, 
1539, in 4. t0, met de aantee-
keningen van GABRiëL HUMEL-
BERGJ doch anderen beweren 
dat SEXTUS GPERONEUS, een pla
tonisch wijsgeer, neef vanPr,u-
TARCHUS, en onderwijzer van 
MARCÜS-AÜRELIÜS daarvan de 
schrijver is. 

• SEXTUS , XYSTOS of SIXTUS , 
een wijsgeer, welke in de 2.<* 
of 3.e eeuw schijnt geleefd te 
hebben, is enkel bekend door 
zijne Zinspreuken, die met uit
zondering van eenige Grieksche 
fragmenten, enkel in het Latijn 
bestaan. RÜFINCS van Aquilea 
is de vertaler derzelve, en schreef 
dezelve toe aan den heiligen 
Paus SIXTÜS II , waarover hem 
echter de H. HIERONÏMÜS (Com-
ment, in Jerem. C , 2 2 . itemi» 
Esech, C, 18. item Epist. ad 
Ctesiphontem) heeft doorgehaald. 
De H. AÜGÜSÏINÜS had eerst het 
gevoelen van RUFINUS aangeno

men, doch in zijne Herroepin
gen verwerpt hij hetzelve. BE-
ATUS RHENANDS gaf de vertaling 
van RÜFINUS in het licht, vol
gens een oud exemplaar dat hij 
te Schelestadt vond, Apnd di-
vam Fidem, onder dezen titel: 
Xystiphilosophi Enchiridion; seu 
sententia} p'm etc. christianoi, 
cum pmfatione B. Rhenani, Ba
zel, 1516, in 4.io, m e n heeft 
dezelve laler dikwerf herdrukt. 
Indien werkelijk alle deze zin
spreuken van XÏSTDS zijn, kan 
men er niet aan twijfelen of 
hij is Christen geweest, tenzij 
hij , zoo als andere wijsgeeren, 
zich met de grondregels en de 
taal van het Evangelie opgetooid 
heeft, zonder er den geest van 
aantenemen. SIEBER heeft er te 
Leipzig, in 1725, eene uitgave 
van geleverd, onder den naam 
van SIXTDS II Paus en marte
laar, en beweert, even als Ru-
FINDS , dat deze er de ware 
schrijver van is. 

' * SEYBOLD ( DAVI» CHRISTOF-
FEL), een geleerde letterkundige, 
den 26 Mei 1747 te Braclen-
Jieim in Wurtemberg geboren. 
Reeds in 1771, ' verkreeg hij 
den post van hoogleeraar in de 
schoone letteren te Jena, en in 
1774 werd hij benoemd tot rec
tor en hoogleeraar aan het gym
nasium te Spiers. Hij verbleef 
aldaar tot in 1776, in welk jaar 
hij denzelfden post aan het gym
nasium te Orünstadt bekwam. 
In 1779, beriep de landgraaf 
van Hessen-Darmstadt hem naar 
Buxweiler. In het begin der 
Fransche omwenteling, hield 

2 
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dit gesticht op te bestaan, en 
SEYBOLD begaf zich alstoen naar 
Tubingen, alwaar hij den post 
van hoogleeraar in de oude let
terkunde bekleedde, en er den 
16 februari]' 1804 overleed. Be
halve verscheiden Laiijnsche 
verhandelingen over HOMERUS, 
Grieksche, Latijnsche en Hoog-' 
duitsche bloemlezingen en Chres-
tpmatiën, heeft hij nagelaten : 
1.° Achilles Tatius, in het hoog-
duitsch vertaald; — 2.° De iverken 
van PHILOSTRATUS , in het hoog-
duitsch vertaald; — 3.° Inlei-' 
ding tot de Grieksche en Ro-
meinsche Godenleer der oude 
Schrijvers, ten gebruike van 
jongelingen, met platen. Dit 
werk heeft verscheiden uitgaven 
gehad, doch heeft veel van zijne 
verdienste verloren, sinds HEY-
NE en zijne vervolgers het hunne 
hebben uitgegeven. SEYBOLD 
stond aan het hoofd van twee 
dagbladen: Verscheidenheden van 
den Ópper-Rijn, en Magazijn 
der Dames. 

* SEYDA, koningin van Per-
zië, -was, na den dood van 
haren echtgenoot MAGDEDDAO-
LAT , en gedurende de minder
jarigheid van haren zoonRüSTAN, 
regentes van het rijk, hetwelk 
zij met roem bestuurde. Toen 
RUSTAN deri troon beklom, wilde 
SEYDA hem nog als eenen on* 
mondigen beschouwen, en hem 
enkel den titel van koning laten; 
maar daar deze alleen over zijne 
volken wenschte te regeren, en 
zich van een juk te bevrijden 
dat hem zwaar werd, zoo ont
nam hy aan zijne moeder alle 
gezag, doch liet haar de eer-

Y. 

bewijzen, aan haren rang ver
bonden , behouden. De heersch-
zuchtige en verontwaardigde 
SEYDA verliet het hof, en nam 
de wijk in het kasteel van Ta-
back , in het koningrijk Lar. 
Aldaar smeedde zij eene zamen-
zwering tegen haren zoon, maak
te zich aanhangers, ligtte troe
pen , stelde zich aan het hoofd 
derzelve, bestreed RUSTAN , nam 
hem gevangen, en beroofde hem 
van de kroon. Deze overwel-
digster vertoonde zich nooit in 
het openbaar, en hield zich, 
terwijl zij gehoor aan hare mi
nisters gaf, achter eene gordijn 
verborgen; zij vertoonde zich 
met haar ontbloot aangezigt en
kel voor de afgevaardigden der 
groote vorsten. SEYDA .overleed 
in het jaar 420 der hegira. 

SEYDLITZ (FREDERIK WILLEM, 
vrijheer van), te-Kleef. in. 1722 
geboren, maakte zich eenen 
grooten naam in de dienst des 
konings van Pruissen, alwaar 
hij den rang van generaal der 
ruiterij bekwam. Reeds in den 
eersten Silezischen oorlog onder
scheidde hij zich; maar de ze
venjarige oorlog was het tooneel 
zijner schitterendste heldenda
den. Na de nederlaag der Prui
sen te Kolin, op den 18 Junij 
1757, dekte hij den aftogt met 
de meeste bekwaamheid, In 
den beruchten slag van Rosbach, 
den 5 November deszelfden jaars' 
voerde hij het bevel over de 
geheele ruiterij, en het is aan 
zijne met stoutheid en beleid 
genomene maatregelen toe te 
schrijven dat de Franschen het 
slagveld moesten ontruimen. Na-
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dat hij zich op den 25 Augus
tus 1758 te Zorndorf met de 
ruiterij den degen in de hand, 
meester van verscheiden ge-
schutswallen had gemaakt, ge
lukte het hem de overwinning, 
welke de Russen reeds meen
den behaald te hebben, twijfel
achtig te maken, en kwam 
daardoor de vreemde gevolgen 
voor, waarmede de uilslag van 
dien strijd Brandenburg en Si-
lezië bedreigde. Na den slag, 
omhelsde FREDERIK II dien veld
heer, en bedankte hem voor 
den buitengewonen ijver en 
moed, welke hij in dit gevecht 
had aan den dag gelegd. De 
fortuin was hem niet even gun
stig , te Kmersdorf, den 12 
Augustus 1759, genoodzaakt 
om zich stormenderhand van 
eene batterij meester temaken, 
werd hij gekwetst, en was hij 
genoodzaakt het- gevecht te ver
laten. Be koning vereerde hem 
met het grootste vertrouwen, 
en met eene bijzondere achting 
tot aan zijnen dood, in 1773 
voorgevallen, en liet te zijner 
eer op het Wilhelms-plein te 
Berlijn, een standbeeld oprig-
ten. 

SEYMOÜR (ANNA ,* MARGARETHA 
-en JOANNA) , drie zusters, wa
ren dochters van EDDARD SEY
MOÜR, beschermer van Engeland 
onder koning EDDARD VI, en 
hertog van Somerset enz., die 
in 1552 onthoofd werd. Zij 
waren nichten van JOANNA SEY
MOÜR , echlgenoote van koning 
HENDRIK VIII, die het leven 
verloor, terwijl zij het gaf aan 

den prins, later EDUARD VI ge
noemd. De dichtkunst was eene 
harer begaafdheden: zij hebben 
104 Latijnsche Koppeldichten op 
den dood der koningin van Na-
varre, MARGARETHA VAN YALOIS , 
zuster van FRANCISCÜS I , ver
vaardigd , die in het Fransch, 
Grieksch en Italiaansch vertaald,. 
en te Parijs; in 1551, in 8.r° 
onder den titel van Graf van 
MARGARETHA VAN VALOIS , konin
gin van Navarre, gedrukt wer
den. Er. komen eenige geluk
kig geslaagde in voor, doch 
de meeste zijn zwak. 

SEYSSEL (CLAUDIUS DE) , te Aix 
in Savooije, of volgens anderen 
te Seyssel, een stadje in het 
Fransche Am-departement ge
boren ; onderwees met den 
grootsten roem te Tarin de 
regtsgeleerdheid. Zijne geleerd
heid verwierf hem de posten van 
rekwèstmeester en raadsheer van 
LOBEWIJK XII, koning van 
Frankrijk, het bisdom Marseille 
in 1516, en het aartsbisdom 
Turin in 1517. Hij gaf een 
aantal werken in het licht. Zijne 
Histoire etc. {Geschiedenis van 
LODEWMK XII, vader des volks), 
in 4.t0, Parijs, 1615, is slechts 
eene geschiedkundige lofrede. 
Nog heelt men van hem eene 
weinig bekende vrij zonderlinge 
verhandeling, getiteld La gran
de etc. (De groot e monarchie van 
Frankrijk), 1519, in 8.™, 
waarin hij den koning van het 
parlement doet afhangen. (Zie 
SLEIDAN). Deze prelaat overleed 
in 1520. 

3 
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SEZE (de graaf DE). — Zie 
DESEZE. 

SFONDRATI (FRANCISCUS), kar
dinaal, senateur van Milaneen 
staatsraad van keizer KAREL V, 
te Cremona in 1493 geboren. 
Genoemde vorst zond hem naar 
Sienna hetwelk door inwendige 
onlusten verscheurd werd; hij 
gedroeg zich aldaar met zoo veel 
voorzigtigheid, dat men hem 
den vader des vaderlands noem
de. Na den dood zijner echt-
genoöte ANNA VISCONTI , om
helsde hij den geestelijken staat. 
Paus PATJLTJS I I I , van zijne 
verdiensten onderrigt, verhief 

* hem tot het bisdom Cremona 
en het llomeinsche purper. Hij 
overleed in 1550. Er bestaat 
van hem een dichtstuk, geti
teld : de Schaking van HELENA , 
Venetië 1559. Hij heeft twee 
zonen'nagelaten, PAULUS en Ni-
COLAAS. Deze laatste op de we
reld gekomen door middel van 
de keizersnede, besteeg den stoel 
van den H. PETRUS, onder den 
naam van GREGORIUS XIV. — 
Men moet hèrn niet verwarren 
met PAULÜS /EMIUUS SFONDRATI , 
deze in 1661 geboren, was de 
neef van GREGORIUS XIV, ver
diende door zijne deugden den 
kardinaals-hoed, en overleed te 
Rome, in 1618. 

SFONDRATI ( CELESTINUS ), een 
beroemde kardinaal, achterneef 
van den voorgaande, te Milane 
geboren, begaf zich in de orde 
der benediktijnen, onderwees, 
de heilige Kerkregels aan de uni
versiteit van Sahburrj en werd 
vervolgens, abt van' St, Gall. 

Zijne kunde en zijne geboorte 
verschaften hem , in 1695 het 
Roomsche purper. Hij overleed te 
Rome, den4September 1696,in 
den ouderdom van 47 jaren. Deze 
kardinaal is zeer bekend door 
verscheiden geleerde werken, on
der anderen door het Galliamn-
dicata, hetwelk hi j , in 1687, 
schreef, tegen de uitspraken van 
de vergadering der geestelijkheid 
van Frankrijk van 1682, over 
het gezag van den Paus. Men 
vindt er wéinig-bekende en be
langrijke bijzonderheden' in , on
der anderen de brieven van eenige 
bisschoppen der vergadering, 
die aan den Paus schreven, om 
zich te verschoonen, op grond 
van ernstige vrees, die hun 
hunne stem aan de verklaring 
had doen geven, en het ant
woord van den opper-herder, 
die hun zeide: Metu suasore 
nuiiquam sacerdotes Del essesö-
lent in ardua et excelsa, pro 
religione et ecclesiastica liber-
tate, vel aggrediendo fortes, vel 
perficiendo constantes. (Zie IN-
NOCENTIUS XII en SOARDI). In 
1688, gaf hij een ander in het 
licht, tegen de Vrijheid der ge-
zantschapswijken te Rome. Hier
toe had aanleiding gegeven het 
gezantschap van den markies PE 
LAVARDIN , en zijn geschil met 
Paus INNOCENTIUS XI. Hij toont 
de misbruiken dier vrijheden 
aan., en hoezeer dezelve met de 
'openbare veiligheid in strijd zijn: 
moeijelijk is het LODEWIJK XIV 
vrij te, pleiten, dat hij dezelve 
heeft willen handhaven, nadat 
de keizer, de koning van Spanje, 
en alle Calholijke vorsten er 
van hadden afgezien. Het meest 
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bekende der werken van dezen 
kardinaal is de verhandeling 
getiteld: Nodus prc&de&tinationis 
dissolutus, Rome, 1696; in4. t 0 

Men vindt in dezelve betrekke
lijk de genade, de erfzonde, en 
den staat der zonder doopsel 
gestorven kinderen, gevoelens 
die aan eenige Godgeleerden mis
haagd bebben. BOSSUET , de kar
dinaal DE NOAILLES en andere 
prelaten schreven naar Rome, 
om er dit werk te doen veroor-
deelen; maar INNQCENTIOS XII 
en CLEMENS XI weigerden het: 

zelve te censureren. Intüsschen 
liet de eerstgenoemde dier Paas
sen het werk zorgvuldig onder
zoeken , en met te meer vrij
heid , daar de schrijver overleden 
zijnde, niets meer te zijner ver
dediging kon aanvoeren. Eenige 
critici wendden zich tot de 
geestelijkheid van Frankrijk, 
doch zonder meer gevolg. Men 
heeft eene verdediging van dit 
werk vervaardigd;, onder dezen 
titel: Dispimcüo notarum qua-
draginla quas Scriptor anonymus 
SFOND^ATI Ubro, mi tüulis • 
Nodus, etc. inussit: De rede
neerwijze van dezen kardinaal 
over de voorbeschikking en de 
genade, is bijna geheel gelijk
vormig aan die van LESSHJS (zie 
dat artikel). Nog heeft men van 
hem: Regale sacerdotiumroma- '' 
no pontifici assertum, in het . 
klooster van St, Gall gedrukt, 
1693, in 4. t 0 , en Nepotismus 
theolorjicoï expensus, in 12.m0 

SFORZA (JACOBÜS of Guco-
MÜZZO), bijgenaamd de Groote, 
is de stam van het beroemde I 

huis der SFORZA'S .hetwelk ia de 
14.e, 15.e en 16.e eeuw in Italië 
zulkeenegrooterol heeft gespeeld. 
Hetzelve heeft zes hertogen van 
Milane, opgeleverd, en heeft 
met de meeste vorstelijke hui
zen van Europa verbindtenissen 
aangegaan. JACOBUS SFORZA zag 
het eerste levenslicht in 1369, 
te Cotignola, een stadje van 
Romagna, tusschen Imola en 
Faënza, en was de zoon vau 
eenen landbouwer of volgens 
COMMUNES, van eenen schoen
maker. Bij gelegenheid dat 'er 
eene compagnie soldaten door 
Cotignola trok, wierp hij den 
kouter weg, en nam dienst. 
Hij ging door alle rangen van 
den militairen stand, en bragt 
het tot een bevelhebberschap 
over 7000 manschappen. De 
Italiaansche held streed langen 
tijd voor JOANNA I I , koningin 
van Napels, werd tot connesta-
bel van dat koningrijk en tot 
banierdrager der heilige Kerk 
benoemd, en , in schadeloosstel
ling voor de 14,000 dukaten, 
welke het hof van Rome hem 
schuldig was, door Paus J.OAN-
NES XXIII tot graaf van Cotig
nola verheven. Zijne heldenda
den werden van dag tot dag 
schitterender. Hij noodzaakte 
ALFONSUS , koning van Aragon, 
het beleg van voor Napels op 
te breken, en heroverde ver
scheiden steden, die in Abruzzo 
en het land van Labour aan het 
muiten waren geslagen. Doch 
bij het achtervolgen der vijan
den, verdronk hij bij denover-
togt der rivier Aterno, tegen
woordig Pescara, in 1424. Zijn 
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ware naam was GIACOMDZZO of 
JACOBÜS ATTENDOLO , dien hij in 
SFORZA veranderde. 

SFORZA (FRANCISCUS ALEXAN-
DER) , hertog van Milane, was 
de natuurlijke zoon van den 
voorgaande, en werd in 1401 
geboren. Door zijnen vader in 
het beroep der "wapens opge
voed, was hij slechts 23jaren, 
toen zijn vader bij den overtogt 
der Aterno het leven verloor. 
Ofschoon onwettig, volgde hij 
hem in al zijne goederen op. 
Na den dood der koningin Jo-
ANNA , in 1435 voorgevallen, 
verbond hij zich aan RENATÜS , 
hertog van Anjou, dien zij tot 
haren erfgenaam had gemaakt. 
Hij • maakte zich meester van 
verscheiden plaatsen in de Mark 
tan Ancona, waaruit hij door 
:de troepen van Paus EUGENIUS 
IV, verdreven werd. SFORZA 
herstelde weldra zijne zaken 
door eene zegepraal. De Paus, 
de Venetianen en de Florentij-
nen, verkozen hem tot hunnen 
veldheer in den oorlog tegen 
den hertog van Milane! Hij 
had reeds het leger der Vene
tianen tegen dien vorst, PHI-
LIPPTJS MARIA VISCONTI, met 
wiens dochter hij in den echt 
was getreden, aangevoerd. Na
dat deze hertog in 1447 over
leden was, beriepen de Milanezen 
FRANCISCUS SFORZA , zijnen 
schoonzoon;, om hun tot veld
heer tegen de Venetianen te 
dienen. Maar naar verscheiden 
schoone daden in hun voordeel, 
wendde hij zijne wapens tegen 
hen, belegerde Milane, en nood
zaakte hen in 1450, hem als 

hertog aantenemen, en zulks 
óndanksi de regten van KARUL , 
hertog van Orleans, zoon van 
VALENTINE van Blilane. Koning 
LODEWIJK XI van Frankrijk, 
die den hertog van Orleans niet 
beminde, droeg in 1464, al de 
regten, welke Frankrijk op 
Genua had aan FRANCISCUS 
SFORZA over, en gat hem Sa-
vond, hetwelk hij nog bezet 
hield. Met dezen steun, maakte 
SFORZA zich meester van Genm. 
Deze dappere veldheer overleed 
in 1466, bekend als een man, 
die zijn bloed verkocht aan den
genen , die het hem het duurste 
betaalde, en op wiens woord 
men niet kon rekenen. Jo-
ANNES SIMONETA heeft de Ge
schiedenis van FRAKCISCÜS SFORZA 
beschreven, Milane, 1479, in 
fol.: dezelve kan veeleer tot 
gids' van onstuimige krijgers, 
dan vari vreedzame en regtvaar-
dige burgers dienen. 

SFORZA (GALÈAS MARIA), zoon 
van den voorgaande en van BLAK-
CA VISCONTI, te Fertno in 1444 
geboren, volgde, in 1466, zijnen 
vader in het hertogdom Milane 
op; maar zijne uitspattingenen 
zyne buitengewone wreedheid, 
deden hem in 1476, in de St. 
Stepïiarius-kerli, te midden der 
vergaderde menigte, vermoorden. 
Uit zijn huwelijk met BONNA, 
dochter van LODEWIJK, hertog 
van Savooije, werden hem ge
boren JOANNES GALEAS MARIA 
(zie het volgende artikel), en 
BLAKCA MARIA, vrouw van kei
zer BIAXIMILAAN. Hij had ook 
eene natuurlijke dochter, die 
met den prins van Forti, later 
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JOANNES DE MËDICIS in den echt 
trad. Zij hield een beleg uit 
te Rimini en te Forli, werd 
eenigen lijd in het kasteel S. 
Angelo opgesloten, en overleed 
korten tijd na in vrijheid te zijn 
gesteld. 

SFORZA (JOANNES GALEAS MA
RIA) , zoon van den voorgaande, 
werd onder het voogdijschap 
zijner moeder en onder dat van 
den staats-secretaris CECCO SI-
MONETA geplaatst. Maar LÜDO-
VIC MARIA SFORZA, zijn oom, 
bijgenaamd de Moor, noodzaakte 
de hertogin de vlugt naar Mila-
ne te nemen, en deed SIMONETA , 
ondanks zijnen zeventig jarigen 
ouderdom, onthoofden. Na zich 
van het bestuur te hebben mees
ter gemaakt, liet hij aan zijnen 
neef een langzaamwerkend ver
gif geven, waarvan hij te Pa-
via, in 1494, weinige dagen na 
den inlogt van koning KAREL 
VIII in die stad, overleed. De 
misdaad van LUDOVIC de Moor 
bleef niet ongestraft. Nadat Lo-
DEwuk DE LA TREMOÜILLE zich 
van zijnen persoon had meester 
gemaakt, werd hij mavFrank
rijk gevoerd, en LODEWIJK XII 
deed hem te Loches opsluiten, 
alwaar hij in 1510 overleed. 
JOANNES GALEAS MARIA SFORZA 
was gehuwd geweest met ISA-
BÈLLA van Aragon, dochtervan 
ALFONSUS, koning van Najwls. 
Zijne kinderen waren 1." FRAN-
CISCUS SFORZA, die, om hem 
aan de woede van zijnen oud
oom te onttrekken, door de 
hertogin zijne moeder naar 
Frankrijk, tot koning LODE-

WIJK XII werd gezonden., en in 
3511 als abt van Marmoutier 
overleed j —• 2.° BONNA , gehuwd 
met SIGISMUNDÜS , koning van 
Polen. — LÜDOVIC MARIA SFORZA, 
bijgenaamd de Moor, hun oud
oom, was gehuwd met BEA
TRIX VAN ESTE , dochter van 
HERCULES , markgraaf van Fer* 
rare. Uit dit huwelijk werden 
geboren: 1.° MAXIMILIAANSFOR
ZA,' die in 1512, door keizer 
MAXIMILIAAN als hertog van Mi' 
lane hersteld werd, maar die, 
wijl hij er zich niet kon hand
haven , de stad Milane aan, ko* 
ning FRANCISCÜS I afstond. Hij 
kwam in Frankrijk met eene 
jaarwedde van 30,000 gouden 
kroonen, en overleed i& Parijs, 
in 1530; — 2.° FRANCISCÜS 
SFORZA, de derde van dien naam, 
die in 1529, door keizer KA-
REL V mede hersteld werd. 
Hij overleed den 24 October 
1535, zonder nakomelingschap 
pa te laten; en het hertogdom 
Milane verbleef als een Rjjks-
leen aan KAREL V, en ging aan 
de opvolgers van dien keizer 
over. 

* SFORZA (CATHERINA) , na
tuurlijke dochter van GALEAS 
MARIA SFORZA , hertog van Mi
lane , in 1476 vermoord, en 
vrouw van HIERONYMUS RIARIO, 
prins van Forli, wordt als eene 
der heldinnen harer eeuw be
schouwd. Nadat FRANCISCÜS ÜR-
SÜS O!»ORSI eenen opstand tegen 
RIARIO had verwekt, werd deze 
door dien muiteling vermoord, 
en CATHARINA met OCTAVIANÜS 
RIARIO, haren zoon gevangen 

5 
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gezet (1488). Het kasteel van 
JJorli behield nog altijd hare 
zijde, zich niet anders dan op 
haar bevel willende overgeven: 
onder bedreiging met den dood, 
perste haar ORSI dit bevel af. 
Maar zij bewoog hem, haar in 
het kasteel te doen gaan, ten 
einde den bevelhebber te bewe
gen , zich aan de overwinnaars 
te onderwerpen; CATHAMNA was 
niet zoodra binnen het kasteel 
gekomen, of zij beklom de wal
len deszelven, en beval den 
muitelingen de wapens neder-
teleggen, terwijl zij hen met 
doodstraf bedreigde, indien zij 
niet gehoorzaamden. Deze moed 
wekte den.ijver van verscheiden 
inwoners vanForfóop, die zich 
bij do partij der prinses aan
sloten , en de zamengezworenen 
in hunne verwachting bedrogen, 
waren genoodzaakt te wijken, 
en wel met des te meer over
haasting, wijl er intusschen aan 
GATHARINA door haren oom, Lu-
BOVIC MARIA SFORZA , eene aan
zienlijke hulpbende werd toege
zonden. Kort daarna trad zij 
weder in alle souvereine regten, 
en gedurende de oorlogen der 
Franschen en Spanjaards in Ita
lië , wist zij zich door beide 
legers te doen eerbiedigen ,' en 
beveiligde haren staat tegen 
alle invallen. CATHARINA trad 
andermaal in den echt met Jo-
ANNES DE MEDICIS, vader van 
COSHÜS den Groote. In 1500 
belegerde haar de hertog van 
Valentinois in Forli; CATHARINA 
bood hem den hardnekkigsten 
tegenstand; maar, wijl zij zich 
zonder levensmiddelen en krijgs-
behoeflen bevond, gaf zij ssich 

aan den hertog over, die,haar 
als gevangene naar het kasteel 
St; Angelo vervoerde. Men stel
de haar later weder in vrijheid, 
maar de hertog van Valentinois 
nam bezit harer staten, die, 
na den dood van Paus ALEX-
ANDER VI, met den heiligen 
Stoel werden vereenigd. CATHA
RINA SFORZA overleed te Florence 
in 1506. 

* SFORZA (GABRIÖL), aarts
bisschop van Milane, was de 
zoon van JACOBUS SFORZA, bij
genaamd den Groote; en broeder 
van FRANCISCUS, den eerste van 
dien naam, hertog van 3Iilane. 
Hij begaf zich in de orde der • 
kluizenaars van den H. AUGUS-
TINÜS, en aanvaardde het gewaad 
in het klooster van Leceeto, den 
29 Januarij 1442: op den 24 
October van het volgende jaar, 
legde hij er zijne gelofte af, en 
nam hij den naam van GABRIO'!* 
aan, in plaats van dien van SA
REI,, welken hij bij het doopsel 
had ontvangen. In het vervolg 
werd hij generaal zijner orde. 
In 1454, gat NICOLAAS V hem 
het aartsbisdom Milane. Tot 
deze hooge waardigheid verhe
ven, veranderde hij in niets zijne 
levenswijze, daar hij zijnen 
orde-regel in acht nam even als 

of hij nog in zijn klooster was. 
Hij overleed heiliglijk in 1457, 
en heeft taal- en redekundige 
schriften, geschiedkundige wer
ken , brieven, verhandelingen 
over de zedekunde en het gees
telijke leven, benevens de kro-
nifk der stad Milane nagelaten. 

* SFORZA (ISABELLA) , bloeide 
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in de 16.e eeuw, onderscheidde 
zich door hare uitgebreide kunde, 
en door een zeer geacht werk, 
ten titel voerende: Verhandeling 
over de ware gerustheid der ziel. 

SHADWEIX (THOMAS) , een En-
gelsche dichter, in 1640 te Stan-
ton-Hall, in Norfolk geboren , 
en in 1692 overleden, beoefende 
eerst de regtsgeleercfheid, en 
werkte later voor het tooneel. 
Men heeft van hem behalve zijne 
tien looneelstukken, eene berijm
de vertaling (in het Engelsch) 
der Hekeldichten van JUVENALIS 
en andere Gedichten, die de 
goedkeuring der mannen van 
smaak niet konden wegdragen. 
Tijdens de omwenteling, werd hij 
een met. lauwers bekroond dich
ter, en in plaats van DRYDEN, 
geschiedschrijver van koning 
WILLIAM. [De beste uitgave zij
ner tverken, die dikwerf her
drukt zijn, is die van 1724, 
4 dl.» in 12.mo] 

_ * SHADY-ILAND , een der vu
rigste voorstanders van hetme-
thodismus, ia Ierland, ia 1730 
geboren. De leer van het me-
thodismus was in Amerika ge-
bragt door de beide WESLEY'S 
en door WHITEFILD. Zij nam ver
volgens eenen anderen vorm aan, 
onder den naam van nieuw licht. 
Nadat SHADY zich naar Boston 
had begeven, deed hij deze leer 
herleven, en predikte: » dat 
men in alles de heilige ingeving 
moet volgen, en dat men door 
den bespiegelenden geest de on-
stnimigheden des vleesches be
teugelt." Hij verbood het licht 
en bij het gebed en bij de be

spiegeling ; en, om er het voor
beeld van te geven, hield hij 
zijne oefeningen niet anders dan 
na het ondergaan der zon, en 
in de diepste duisternis. Maar 
elke leer, die het daglicht schuwt, 
sleept noodzakelijk misbruiken 
na zich. Die, welke SHADY ver
kondigde, had er vrij groote 
ten gevolge en het gemis van 
het stoffelijk licht bragt een 
aantal ongelegenheden ten na-
deele der eigendommen en der 
eer der familiën te weeg. SHADY 
zag zich verpligt Boston teont-
vlugten, alwaar zijne leer ge
heel in minachting verviel. Men 
weet niet welke plaats hem eene 
schuilplaats aanbood, zoo min 
als het tijdstip van zijnen dood. 
De abbé DE LABOUDERIE heeft 
een Geschiedkundig verslag van 
het methodismus, in 8.v0 in 
het licht gegeven. 

SHAFTESBURY (ANTONIUS ASHLY-
COOPER, graaf van), klein-zoon 
van eenen groot-kanselier van 
Engeland, werd in 1671 te 
Winborne- St. Giles, in het 
graafschap Dor set geboren. Na 
zijne studiën volbragt Ie heb-, 
ben, reisde hij aan de voor
naamste hoven van Europa. In 
Engeland teruggekeerd, nam bij 
lessen van LOCKE , en stak in 
1698 naar Holland over, om 
BAYIE en. de overige filozofen, 
die even als hij dachten, te 
bezoeken. Daar de koningin 
ANNA haar vertrouwen niet meen
de te kunnen geven, aan eenen 
man , die zich de -vijand aller 
godsdiensten verklaarde, zoo be
roofde zij hem van het onder-
admiraalschap van Dorsct, het-
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welk sedert drie geslachten in 
zijne familie bestaan had. Deze 
filozoof overleed in 1713 te Na
pel-s , werwaarts hij zich begeven 
had, om van lucht te verande
ren. Men heeft van hem ver
scheiden werken, 'waarin men 
bijna alle dwalingen aantreft, 
die den grondslag van de "wijs
begeerte van den dag uitmaken. 
De voornaamste zijn: 1.° Ze
den- of Karaktertrekken, Londen, 
1732, 3 dl.» in 8.™ Hij be
weert dat het kwaad van elk 
persoon in het bijzonder' (indi
vidu) , het algemeene welzijn 
uitmaakt, en dat er alzoo ei
genlijk geen kwaad bestaat. Men 
weet dat ten allen tijde de filo-
zofen dit onderwerp in verwar
ring hebben gebragt; SHAFTES-
BÜBÏ heeft de dwalingen zijner 
voorgangers slechts vermeerderd. 

< In datgene wat hij tegen de 
christelijke deugden zegt, be
wijst hij niet dan al te zeer 
dezelve nooit te hebben uitge
oefend , en dat hij zeer slecht 
de groote raderen kent, die 
dezelve in beweging brengen. 
Hij drijft de ongerijmdheid zoo 
ver, dat hij beweert dat het 
geloof aan de onsterfelijkheid, 
en de hoop op de gelukzalige 
eeuwigheid kwade uitwerkselen 
te weeg brengen; terwijl hij 

' tegelijkertijd, door eene tegen
spraak eene zoo ongerijmde fllo-
zofie waardig, verzekert dat: » 
de godverzaking (onvermijdelijk 
met de dwaling van de sterfe
lijkheid der ziel verbonden), alle 
eigenschappen van hetgene wat 
er beminnelijk en waardig in 
den mensch is vernietigt; dat 
mm weinig gevoelig is voor de 
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zedelijke 'orde, als men het 
heelal als eenen chaos of men-
gelklomp beschouwt; dat een 
godloochenaar de wetten en over
heden opregtelijk niet kan eer
biedigen; dat niets meer geschikt 
is, om tot de deugd optewekken 
en van de ondeugd afkeerigte 
maken, dan de tegenwoordig
heid van het Opperwezen, ge
tuige en regter van alles wat 
er in het heelal plaats heeft; 
dat er eene wezenlijke betrek
king bestaat tusschen de deugd 
en de godsvrucht; dat de vol
maaktheid en de verdienste der 
deugd, de vruchten zijn van 
het geloof in eenen vergeldenden 
en wrekenden God enz.; — 2.° 
Proeve over het gebruik der 
scherts en luimigheid, in ge
sprekken, die over de gewigtig-
ste onderwerpen hopen. Dit zijn 
lessen, welke de ligtzinnigen 
dezer eeuw niet dan al te zeer 
beoefenen; — 3.° Brief over de 
geestdrift. Men vindt in den-
zelve^ duidelijke sporen van 
atheigmus, hetwelk de schrijver 
in oogenblikken van eene te

genovergestelde luim, zoo wel 
wederlegd heeft. Want men 
weet, dat het de loutere eigen
zinnigheid is, die het geloof of 
het ongeloof der füozofen regelt, 
volgens de aanmerking van 
eenen grooten redenaar der ze
ventiende eeuw:» Elke vrijgeest, 
vormt zich, volgens zijne lui
men , een geloof op zijne wijze, 
terwijl hij blindelings al zijne 
denkbeelden volgt, nu op _de 
eene dan op de andere wiĵ e 
redeneert, volgens de vlaag, die 
hem op den oogenblik be-
heersclit." BOURDALOUE , Panég 
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de St. Thomas. Belangrijke be-
bekentenis van MONTAGNE , in 
zijn artikel. 

SHAKESPEARE (WILLEM), een 

beroemde Engelsche dichter, den 
23 April 1564, te Stmtford, 
een vlek in het graafschap 
Wanvieli, geboren, was de 
zoon van eenen edelman, die. 
tevens wolhandelaar was. [Daar 
het onderhoud van tien kinde
ren , en de geringe yoordeelen 
van deszelfs wolhandel, zijnen 
vader tot eenen staat bragten, 
die aan de armoede grensde, 
zoo zag hij zich genoodzaakt 
den post van baljuw van zijn 
gild nederteleggen; volgens eeni-
ge overleveringen zou hij zelfs 
het slagters-beroep hebben uit
geoefend. WILLEM, de oudste 
zijner zonen, studeerde eenigen 
tijd in de school te Stratforfl, 
-en werd vervolgens bij eenen 
procureur geplaatst.] Nog geen 
18 jaren oud zijnde, trad. hij 
in den echt met ANNA HATHA

WAY, de dochter van eenen 
rijken boer. Na het geringe ver
mogen, dat hem overbleef, en 
dat zijner vrouw doorgebragt te 
hebben, vond hij geen ander 
redmiddel dan om tooneelspeler 
te worden en hij begaf zich te 
dien einde naar Londen; maar 
daar hij eene genie in zich ont
waarde , verre boven zijnen staat 
verheven, vervaardigde hij treur
spelen , welker bijval zijne for
tuin en die zijner makkers ver
zekerde. Wat zijne talenten als 
tooneelspeler betreft, zoo wa
ren dezelve in SHAKESPEARE op 
v«rre na niet zoo groot als die 
van dichter. De rol, waarin hij 

het meest schitterde, was die 
van het spook in Hamlet. SHA
KESPEARE verliet het tooneel in 
1610. Hij keerde naar Straf
ford terug, alwaar hij nog eeni
gen tijd, .bij het genot eener 
vrij aanzienlijke fortuin, leefde. 
Hij overleed op den verjaardag 
zijner geboorte in 1616. Men 
plaatste op zijn graf het volgende 
Latijnsche koppeldicht: 

Jmlicio Pylndem, genio Socratcm, arloBIa-
ronem. 

Terra tegit, popnlusmoeret, OlympushapoU 

[Eerst in 1741, kwam men ook 
te Londen, het tooneel van 
's mans dramatische groo.theid, 
op het denkbeeld, om aan zijne 
nagedachtenis een gederikteeken 
opterigten, zulks werd van wit 
marmer in de Westminster-sbiii 
tot stand gebragt, en men leest 
op hetzelve, uit een zijner eigene 
stukken, the Tempest, het vol
gende bijschrift: 

The clondoopp' d-towors, U»e gorgeöus pa-

The solemu tempels, Uw great glole itself 
Tos, all wllioh it inherit , sUalI dissolvè; 
And, like lliia insubstanlinl pagoaulfaded, 
leavo not a wrack behind]. 

De natuur had behagen geschept, 
om in het hoofd' van dien dich
ter datgene te vereenigen, wat 
men zich sterks en groots kan 
verbeelden, met datgene wat 
de onwetendheid laags en ver-
achtelijks kan hebben. Engelsen- • 
gezinde Franschen hebben zeker 
ongelijk gehad, hem als de eerste 
genie in de tooneelkunst te be
schouwen, zelfs de Engelschen, 
vellen over hem geen zoo voor-
deelig oordeel. » Ware de genie
van SHAKESPEARE wel aange
kweekt geweest, zegt de graaff 
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van Chesterfield, -zoo zouden 
die schoonheden, welke wij thans 
zoo billijk in hem bewonderen, 
niet ontsierd zijn geworden door 
die ongerijmdheden en buiten
sporigheden, waarmede dezelve 
zoo vaak vergezeld gaan." Blaar 
indien het belagchelijk is SHA
KESPEARE te verheffen, boven het-
gene hij waardig is, is het nog 
aanstoolelijker VOLTAIRE alde-
gene, die een al te gunstig oor
deel over hem vellen, niet de 
namen van guiten, onbeschaam-
den, onnoozelen, gedrogten em. 
te hooren bestempelen; hen te 
beschouwen als eene bron van 
rampspoed en afschuw, en te 
verzekeren, dat .er in Frankrijk 
geen schandpalen genoeg zijn, 
om zulk eene misdaad te straf
fen. (Brief aan den graaf d'Ar-
gental, 19 Julij 1776). Is zulks 
niet van het vreedzame gebied 
der muzen een rijk van woede 
en verschrikking maken? De 
meest gezochte stukken van 
SHAKESPEARE zijn Othello, de 
Vrouwen van Windsor, HAMLET, 
JULIUS CAESAR, HENDRIK IV, 
de dood WMRICHARD III, LEAR, 
MACBETH en ROMEO en JULIA. 
De beste uitgave der Werken 
van den Engelschen SOPHOCLES , 
is die welke LODEWIJK THEOBALD , 
in 1740 in het licht heeft ge
geven, en die in 1152, in 8 
dl.» in 8.vo is herdrukt. — Ook 
bestaan er van SHAKESPEARE 
eenige Leergedichten en 154 
Sonnetten of Klinkdichten; de 
meeste zijner werken zijn in alle 
bekende talen, ook in het We-
derduitsch vertolkt. 

SHARP (JOANNES) , een der beste 

predikanten, welke Engeland 
heeft voortgebragt, te Bradfordt 
in 1644 geboren, en in 1714 
overleden. Hij werd deken van 
Nonvich, bekieedde verscheiden 
andere gewigtige posten, en werd 
op den stoel vwo. York geplaatst, 
dien hij gedurende 22 jaren be
kleedde. Men heeft van hem 7 
dl.» zeer geachte Leerreden. 

* SHAW(THOMAS), een Engel-
sche reiziger, lid van de konink
lijke maatschappij van Londen 
hoogleeraar in de Grieksche laai, 
en principaal van het Edmond-
collegie, te Oxford, alwaar hij 
in 1751 overleed, was in 1692 
'te Kendal in Westmoreland ge
boren. Hij omhelsde den geeste
lijken staat, en werd tot kapellaan 
van het kantoor van Algiers 
benoemd. Hij is bekend door 
zijne Reizen door verschillende 
gedeelten van Barbarijen en den 
Levant, in het Engelsch, Ox
ford, 1738 in fol.; in 1746 
gaf hij er vervolg op in het licht. 
Deze Reizen zijn ook in het 
Nederduitsch vertaald; de schrij
ver had verseheiden jaren in 
Afrika doorgebragt. Hij is zeer 
breedvoerig over de minerale 
wateren, de beschrijving van 
dieren en planten enz. — Men 
moet hem niet verwarren met 
PETRUS SHAW , eersten lijfarts 
des konings vwo. Eng eland, van 
wien er bestaat.- 1.° een werk 
over de Geschiedenis en de ge' 
nezing der ziekten, Londen, 
1738, 2 -dl.» in 8s° in het 
Engelsch, met eenvoudigheid en 
zonder aanmatiging geschreven; 
— 2.° Scheikundige lessen, ge
schikt ter bevordering der na-
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'tuurkunde, des handels en der 
kunsten, Londen; 1734 , in het 
Engelsch, en in het Fransen. 
Parijs, 1759 , in 4.t0 met aan-
teekeningen van dèn vertaler. 

* SHAW (STETBING) , een En-
gelsche godgeleerde en oudheid
kundige , in 1762, te Stone in 
het graafschap Sta/ford, gebo
ren, en in 1802overleden,had 
den geestelijken staat omhelsd. 
Hij was de leermeester vanden 
beroemden sir FRANCIS BURDETT , 
en na den dood van zijnen va
der, werd hij predikant van 
Harlsthom. Men heeft hem 
eene Geschiedenis van het graaf
schap Stafford te danken, 2 
dl.n in fol., welke onvolledig 
is gebleven. Met een zijner 
vrienden heeft hij het tijdschrift 
de Topographe uitgegeven, het
welk slechts een uittreksel dei-
boeken en handschriften van 
het Britsch-Museum was. 

* SHEE (HENDEIK) , graaf en 
pair van Frankrijk, in 1739, 

.te Landrecies uit eene Iersche 
familie geboren, trad in den 
ouderdom van 16 jaren, als 
kadet, in het Iersche regiment 
van CLARKE, en klom in 1785 
op tot den rang van kolonel-
generaal. In 1791 was hij aan 
den staf des legers verbonden, 
toen „hij wegens zwakte zijn 
ontslag nam. Onder het direc
torium trad hij de militaire loop
baan weder in, en verkreeg den 
rang van brigade-generaal. Het 
is in deze hoedanigheid, dat 
hij deel had, aan het ontwerp 
eener landing in Ierland, in 
1796, door de generaals Hoorns 

en BRUEYS gevormd. Na gedu
rende 47 jaren gediend,, en elf 
veldtogten gemaakt te hebben, 
ging hij tot burgerlijke bedie
ningen over. In 1797, benoemde 
men hem tot president eener te 
Bonn gevestigde commissie, tot 
het beheer der Vereenigde Ne
derlanden. Hij werd vervolgens 
prefekt van Mont-Tonnerre, en 
later van den üfeder-Bijn ; werd 
den 7 Februarij 1810 tot den 
senaat beroepen , en den 4 Juni]" 
1814 tot lid van de kamer der 
pairs benoemd. Hij is den 3 Maart" 
1820 overleden. De koning 
heeft de opvolging van zijnen 
titel van pair, aan zijnen klein
zoon DALTON-SHÉE verleend. Zij
ne Lofrede, door den maarschalk 
MORTIER uitgesproken, is opge
nomen in 'den Moniteur van 
'den 27 Julij 1820. 

• SHEFFIELD (JOANNES), hertog 
van Buckingham, minister van 
staat van den koning van En
geland, in 1646 geboren. Hij 
diende ter zee tegen de Hollan
ders, en maakte vervolgens on
der TÜREMNE, eenen veldtogt'in 
Frankrijk. De roem zijner dap
perheid, verwierf hem het op
perbevel eener vloot, welke de 
Engelschen tegen Tangar op
zonden. Koning WIIXIAM en de 
koningin MARIA vereerden hem 
met hun vertrouwen. Hij wei
gerde den post van groot-kanse
lier van Engeland, onder de 
regering der koningin AWNA. 
Zijne eenige zucht was, om in 
eene zachte rust de vriendschap 
en de letterkunde te kunnen 
beoefenen. Men heeft van hem: 
Proeven over de dichtkunde en 
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het hekeldicht, en verscheiden 
andere werken in dichtmaat en 
in onrijm, in 2 dl.« gedrukt, 
Londen 1729, bij deEngelschen 

• zeer geacht. In zijne Proeven 
etiSi Jevert hij voorschriften over 
eiken 'dichttrant, welke hij met 
geestige trekken, scherpzinnige 
aanmerkingen en schitterende 
vergelijkingen verfraait. Deze 
schrijver overleed in 1721. 

SHELBON (GILBERTUS), aarts
bisschop van Kantelberg, in 

• Stafforashire, in 1598geboren, 
en te Lameth in 1677 overle
den. Hij is de stichter der be
roemde boekdrukkerij te Oxford 
bekend onder den naam van 
Sheldonïaansch Tooneel. Of
schoon hij in eenen oogenblik 
van wijsgeerig gepoch, de gods
dienst slechts als een Staats
geheim heeft schijnen te beschou
wen, was hij echter overtuigd, 
dat' zij voor particulieren niet 
minder noodzakelijk was; bij 
meer dan eene gelegenheid heeft 
hij de ingevingen derzelve ge-

„ volgd.- want men beweert,, dat 
hij meer dan 37,000 ponden 
sterlings tot godvruchtige doel
einden aanwendde. 

* SHENSTONE (WILLIAM), een 
beroemde Engelsche dichter, in 
1714, te Hales-Omen in Shrop-
shire geboren. Zijn vader was 
een landelijk edelman, die, daar 
hij zelf geene opvoeding had 
ontvangen, dezelve ook niet aan 
zijnen zoon kon geven. Eene 
oude dame, zijne buurvrouw, 
leerde hem lezen, en hij vatte 
van toen af zoo 'veel smaak voor 
de lektuur op, dat hij alle kin-

E. 

derspelen ter zijde stelde, om 
zich het vermaak te verschaffen 
van te kunnen lezen. Hij was 
tien jaren oud toen hij zijn 
vader verloor." Een moederlijke 
oom deed hem in 1732, inliet 
collegie van PEMBROKE . te Ox
ford opnemen. In 1737 deed 
hij zijn eerste werk in het licht 
verschijnen, waarvoor hij zij
nen naam niet plaatste, en dat 
door het publiek zeer wel ont
haald werd. Hij had bij afwis
seling zijn verblijf te" Batli en 
te Londen; later vestigde hij 
zich op het land, maar onbe-
radene verkwistingen bragten 
hem tot armoede. Hij overleed 
aan de gevolgen eenerrotkdorts, 
den 11 Februari) 1763. Zijne 
voornaamste werken zijn.- 1.° 
Mengelingen, in onrijm en in 
dichtmaat, Londen, 1737; — 
2.° De School-meesteres, een be
vallig dichtstukje, dat hij aan de 
gedachtenis der gedienstige dame 
toewijdde, welke hem had lee-
ren lezen; — 3.° Hei oordeel 
van HERCULES enz. DOBSLEY, 
verzamelde en gaf zijne werken 
in het licht, 3 dl.", in 8.*°, 
1764, eene derde uitgave ver* 
scheen in 1768. Het 1.e bevat 
zijne Gedichten, het 2.e zijne 
prosaïsche werken, en het 3.c 

zijne Brieven aan zijne vrien
den ; men haalt hem aan als 
een voorbeeld van beknoptheid 
en zuiverheid van stijl. 

* SHERBURNE (lord), een Ier-
sche reiziger der 18.e eeuw, 
bezocht de voornaamste hoven 
van Europa,, en na zich weder 
naar zijn landgoed te hebben 
begeven, bezocht hij de afgele-
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genste plaatsen van Ierland, 
en gaf de slotsom zijner waar
nemingen, in 300 met de hand 
vervaardigde kaarten in het licht, 
waarin hij tot zelfs de middel-
matigste erf-hoeven van dat ko
ningrijk beschrijft, onder den 
titel van Plaatsbeschrijving van 
Ierland. Deze kaarten maken 
3 dl.» in fol. ui t ; maar deze 
kostbare verzameling geraakte 
voor Engeland verloren; de zoon 
van SHERBURNE , die zich met 
het schip the Unity, van Du
blin naar Londen begaf, werd 
door Fransche kapers buit ge
maakt, die dit handschrift naar 
Parijs zonden, alwaar het in 
de koninklijke bibliotheek be
waard wordt. 

* SHEUEBATOF (de prins), een 
Russisch geschiedschrijver, een 
der geleerdste mannen zijner 
natie, leefde nog op het einde 
der achttiende eeuw. Hij reisde 
door verscheiden gewesten van 
Europa, alwaar hij in vriend
schapsbetrekking met de be
roemdste geleerden kwam. Er 
bestaat van hem: 1.° Geschie
denis der Russische bedriegers; 
— 2.» Geschiedenis van Rusland 
sedert de eerste tijden, waarvan 
5 dl.», in 4.*° zijn in het licht 
verschenen, die den roem van 
den schrijver gevestigd hebben. 
Nog heeft men aan de geleerde 
nasporingen van den prins SHE-
REBATOF de volgende werken 
te danken: -— 3.° Dagboek van 
PETER den Groote, 2 dl.» in 
4.'o, hetwelk hij in de rijks-
handvesten vond en hetwelk, op 
last van CATHARINA II, in hel • 

XXIII. DEEL. C 

licht werd gegeven. Dit jour
naal bestaat uit acht boeken; 
de vijf eerste zijn door czar 
PETER zelven verbeterd, en be
vatten de gebeurtenissen, voor
gevallen , sedert den opstand der 
STREUTZEN , tot den vrede van 
Nijstadt, in 1721. De uitgever 
heeft hetzelve met aanteekenin-
gen verrijkt, welke hij veree-
nigd heeft met de gewigtige-
stukken, door hem' aan. de 
Russische archiven ontleend, en 
die de belangrijkheid deswerks 
vermeerderen; — 4.° Geschie
denis van Rusland, met eene 
ontleding, loopende van de 
regering van WLADIMIR II, in 
1114, tot die van IWAN WASIL-
JEWITSCH, in 1472; de schrij
ver weidt in dezelve bijzonder uit 
over de onlusten., die in dat 
vak, de stad Novogorod beroer
den , en hare onderwerping aan 
den Gzar. — ö.° Leven van 
PETER den Groote^ eerst teFe-
netië in de Russische taal ge
drukt , en in 1774 -met' ver
meerderingen herdrukt. 

* SHERIDAN (THOMAS), een 
Engelsche letterkundige, de zoon 
van eenen godgeleerde van dien 
naam, te Quilca in Ierland, ïa 
1721,geboren, volbragt achter
eenvolgend zijne studiën, aan 
de school van Weslminster, en 
in het drieëenheids-collegie te 
Dublin. Hij had een'bijzonde
ren smaak voor het vak van 
tooneelspeler, maar zoo lang als 
zijn vader leefde, durfde hij er 
zich niet aan toewijden. Van 
dezen band bevrijd, ging hij 
van het collegie tot het tooneel 
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over, en trad het eerst op in den 
schouwburg van Smock-Alley, in 
de rol van RICHARD III. De 
bijval, welke hem te beurt viel, 
bewoog hem, zich in het vol
gende' jaar naar Londen te be
geven , alwaar hij aan het too-
neel van Covent-Garden werd 
verbonden. Nadat dit „tooneel 
gesloten was, en SHERiDANzich 
alzoo buiten betrekking bevond, 
gaf hij les in het declameren, 
en had véle leerlingen. De 
roem, welken hij in dezen nieu
wen stand inoogstte, deed hem 
aan de universiteiten van Du
blin én Cambr'ulge tot meester 
in de vrije kunsten bevorderen; 
tegelijkertijd hield hij zich be
zig met de zamenstelling zijner 
verschillende werken. Daar zijne 
eerste zucht hem steeds naar het 
tooneel teruglokte, verbond hij 
zich 'aan dat van Drury-Lane, 
en kort daarna verleende hem 
de koning éen§ jaarwedde. Ach
tereenvolgend in Covent-Garden, 
eh op nieuw in Drury-Lane 
gebruikt, volgde hij den be
roemden GARRICK op, als direc
teur van dat tooneel. Tegen 
het einde zijner dagen, begaf 
hij zich naar Margate, alwaar 
hij in 1788 overleed. Hij heeft 
nagelaten: ï.° Attiseh tooneel, 
kluchtspel, in 1767opgevoerd, 
en uit declamatie, gezang-en 
instrumentaal-muzijk beslaande; 
— 2.o Lessen over de kunst om 
wel voortedragen en te schrijven, 
een zeer geacht werk; — S.ó 
Engelseh Woordenboek, 2 dl.'", 
in 4.*° De 'schrijver heeft er 
Zich bijzonder op toegelegd, om 
ëëne vaste uitspraak te bepalen, 
welke de Engelschen niet. vol

gen, en die voor eiken vreem
deling, welke, deze taal wil 
leef en, het struikelblok is. — 
4.° Over de opvoeding in Enge
land, of de Dron der ongere
geldheden in Groót-Brittannië. 
Dit zeer doordacht werk, is ia 
eenen goeden stijl geschreven; 
— 5.° Verhandeling over de 
moeijelijkheden, ivelke sich bij 
het onderwijs der Engelsche taal 
opdoen, in 4. t0; — 6.° Decla
matie-lessen , in' 4. t0; — 7.° 
Leven van SWIÏT, aan het hoofd 
der werken van dien dichter; 
— 8.° Grondregels der Engel
sche taal, enz. enz. 

SHEKIDAN ( F R A N C J S C A ) , vrOUW 

vanden voorgaande, wier naam 
CHAMBERLAINE was, stamde af 
van Sir OLIVIER DE CHAMBER
LAINE : zij werd in 1724, in 
Ierland, uit eene aanzienlijke 
Engelsche familie geboren. Zij 
bevond zich te Londen op het 
tijdstip, waarop er geschillen, 
ontstonden, in de onderneming' 
van 'het tooneel, aan het hoofd 
van hetwelko SÜERIDAN stoncl; 
miss CHAMBERLAINE gaf, in het 
belang van laatstgenoemde, een 
naamloos pamphlet in het licht» 
dat bij het publiek zeer veel 
bijval vond, en dat haren gun
steling nuttig was. SHERIPAN 
wilde zijne beschermster ken
nen , eh het gevolg dezer kennis
making was, dat hij met haar 
in den echt trad. Deze dame 
begaf zich tot herstel harer ge
zondheid naar Frankrijk, eJ1 

overleed te Blois, in 1766. Zij 
heeft nagelaten.- 1.° Geschiede
nis van miss SIDNEY-BIPPI-PI1 > 
een roman, 4jdl.» in l2.n>0; 
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— 2.» Noiirjahad, 1769, in 
12.m0; — 3.o The Discovenj;, 
— 4.° The dupe; deze>beide 
blijspelen werden in 1763 , ten 
.tooneele gevoerd, en genoten 
veel bijval; mevrouw SHERIDAN 
schreef met zuiverheid en was 

• met eene rijke Yerbeeldingskracht 
begaafd;' maar wat men het 
beste tot haren lof kan zeggen, 
is dat zoowel in hare romans als 
in hare tooneelstukken de zeden 
geëerbiedigd worden, en dat 
men er eene uitmuntende ze
deleer in aantreft, de eenige 
verdienste, welke een roman 
waardig maakt, om met ver
maak, en vooral zonder gevaar, 
gelezen te worden. 

in den echt trad. Bij zijne te
rugkomst in Engeland wilde 
SHEMDAN , ondanks zijne geringe 
fortuin, niet meer toestaan dat 
zijne vrouw op het tooneel zou 
verschijnen. Reeds had hij too-
neelstukjes vervaardigd, aan 
welke een slecht onthaal te beurt 
viel. Hij schreef er andere, die 
meer bijval vonden, en hij werd 
een der eigenaars van het too
neel van Drury-Lane.. In 1780 
tot lid van het lager-huis be-

' noemd, toonde hij zich een der 
hechtste steunen der oppositie, 
en toen in 1782 lord ROCKING-
HAM aan het ministerie kwam, 
zag hij zijne pogingen beloond 
door den post van onder-secreta
ris van staat van buitenlandsclie 
zaken, onder de directie van 
KAREL FOX. In 1783 werd hij tot 
secretaris der thesaurie benoemd. 
Hij deed zich opmerken door de 
krachtvölle en dringende rede
nering, met welke hij de door Fox 
voorgestelde bill, betrekkelijk de 
Oost-Indische maatschappij ver
dedigde (zie Fox). In 1785 
had hij tegen PITT te worstelen, 
en van beide zijden deed men 
zeer bittere schimpreden hooren. 
De bekwaamheid , welke hij in 
hetzelfde jaar, bij het onderzoek 
der aanmatigingen der Ieren, aan 
den dag legde, vestigde zijnen 
roem als redenaar volkomen. 
Maar het was vooral hét'be
ruchte proces van HASTINGS, 
gouverneur van Bengalen, dat 
hem in 1787 de gelegenheid 
verschafte om zijne geheele be
gaafdheid te doen schitteren. 
In deze gewigtige zaak, sprak 
hij eene redevoering uit, die 

2 

* SHEMDAN (RICHARD. BRINS-
LEY) , zoon der beide voorgaan-
den, een beroemde redenaar en 
topneel-schrijver, den 4 Novemb. 
1751, in de hoofdstad v&nlerland 
geboren. In zijne eerste stu
diën openbaarde hij zoo weinig 
ontwikkeling, dat zijne mees
ters den moed met hem verlo
ren. In 1769, kwam hij in 
Middle Temple, om er de regts-
geleerdheid te beoefenen, doch 
in plaats van zich daarmede 
bezig te houden, schreef hij 
artikels voor de dagbladen. Na
dat miss LENLEY, dochter van 
den toonkunstenaar van dien 
naam, hem eenen hevigen harts-
togt had ingeboezemd, bestond 
hij harentwege twee tweegevech
ten, en daar van beide zijden 
de ouders hunne toestemming 
tot het huwelijk weigerden, be
gaf hij zich met haar naar het 
vaste-land, alwaar hij met haar 

C 
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de aandacht van het huis ge
durende meer dan vijf uren 
geboeid hield, en aan vele lie
den zijn gevoelen deed omhel
zen, die anders zij rie tegenstre
vers waren. Na de verwijdering 
van Fox, werd hij het hoofd 
der oppositie, en openbaarde 
eene vurige geestdrift voor de 
Fransche omwenteling, terwijl 
hij er echter de buitensporig
heden van veroordeelde. Toen 
hij zijn land door eenen inval 
bedreigd zag, handhaafde hij 
het ministerie, en erkende de 
noodzakelijkheid, om de wetten 
en maatregelen des hestuurs te 
handhaven. Na den dood van 
PÏTT (1806), werd SHERIDAN door 
Fox met den zeer voordeeligen 
post van thesaurier der mari
ne bekleed. Zijne onmatigheid 
sleepte hem in het graf, den 7 Julij 
1816; hij werd in Westminsler 
begraven. — Hij had zijne ge-
heéle fortuin doorgebragt en 
aanmerkelijke schulden aange
gaan ; die hem in de gevangenis 
zouden gevoerd hebben, en 
waarin hij zoude gestorven zijn, 
indien zijne vrienden met hunne 
goede diensten niet tusschenbeide 
gekomen waren, en tot zijnen 
laatsten levensstond in zijne be
hoefte voorzien hadden. SHERI-
M had eehe sterke en heldere 
stem; maar zijne voordragt was 
dikwijls overhaastig en steeds 
van bevalligheid ontbloot. Hij 
bezat noch het edele van PITT , 
noch het vuur van Fox. Hij 
muntte vooral uit in de kunst 
van schertsen. Somtijds echter 
ontaardde zijnen eiging voor het 
puntdicht in kluchten en platte 
uitdrukkingen, onwaardig om 

in eene redekundige verhande
ling plaats te vinden. In zijne [<•• 
laatste redevoeringen heerscht 
eene achteloosheid, die het uit
werksel van de zorgeloosheid 
zijns karakters was. In den 
omgang was hij een der bemin
nelijkste mannen van Engeland. 
Zijn onderhoud vloeide over in 
geestige vergelijkingen, verma
kelijke zinspelingen, en leven
dige en koddige bescheiden. 
Men heeft hem de volgende 
werken te danken: 1.° Brieven 
van ARISTENETÜS, uit het Grieksch 
vertaald ; — 2.° de Medemin-
naars,blijspel, 1774; — 3.° de 
Koppelaarster, zangspel, —4.» 
eene Wandeling naar Scarbo-
rough, een naar VAN BRUGH 
gevolgd blijspel; •— 5.° de 
Kritiek, of de repetitie van een 
treurspel; — 6.° School der 
kwaadsprekendheid, 1777; — 
7-° Dichtregels aan de gedach
tenis van GABRICK. toegewijd; > 
— 8.° Vergelijkende staat der 
beide bills over Indië; — 9.° 
Brief aan HENDRIK DUNDAS; — 
lO.g PIZARRO, naar KOTZEBUE 
gevolgd, en eene Verhandeling 
over het budget van 1802. Men 
vindt in de Collection the bri-
tisch classis, bij BAUDRÏ uit
gegeven , de Tooneelkundige wer-
ken van SHERIDAN , 4 dl.n in 
32.mo THOMAS MOORE heeft de 
Verhandelingen over hetlevenvan 
SHERIDAN in het licht gegeven, 
Londen, 1826, 2dl.", in 12.»° 

* SHERIDAN (KAREL FRANCIS-
CDS), te Londen in 173"0 gebo
ren, volgde de diplomatische 
loopbaan, en was secretaris van 
den afgevaardigde van Engeland 
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in Zweden. Hij is de schrijver 
eener uitmuntende Geschiedenis 
der laatste omwenteling van 
Zweden onder GOSTAAF III, 1772. 
LESCÈNE-DES-MAISONS heeft er een 
Uittreksel van vervaardigd, dat 
hij in 1781, te Parijs in het 
licht gaf. Het geheele werk is 
door BRÜYSET ainé, in het 
Fransch vertaald, .Londen (Pa
rijs), 1 dl. 8.vo 

SHERLOCK (WILLIAM) , een En-
gelsche godgeleerde, in 1641 
geboren, en in 1707overleden, 
bekleedde verscheiden aanzien
lijke posten onder de geestelijk
heid, en werd deken van de 
St. Paulns-Kerk van Londen. 
Men heeft van hem verscheiden 
zede- en bovennatuurkundige 
werken, onder welke men on
derscheidt: Verhandeling over 
den dood en het laatste oordeel, 
en die over de Onsterfelijkheid 
der ziel en het eeuwige leven, 
beide in het Fransch vertaald. 
Er bestaan nog andere werken 
van dien schrijver, bij de En-
gelschen grootelijks op prijs 
gesteld. 

SHERLOCK (THOMAS), een be
roemde Engelsche prelaat, te 
Londen in 1678 geboren, en 
in 1740 overleden, volbragt 
schitterende studiën aan de uni
versiteit van Cambridge. Na 
zijne graden in de godgeleerd
heid Ie hebben bekomen, werd 
hij _ achtereenvolgend deken van 
Ghicheslcr, tempel-meester en 
eindelijk bisschop van Bangor. 
Be ergerlijke boeken, welke het 
ongeloof in Engeland tegen de 

godsdienst voortbragt, wekten 
zijne aandacht. Bondig weder-
legde hij de goddelooze Verhan
delingen over de grondslagenen 
de bewijzen der Christelijke 
godsdienst, in zes schoone. leer
reden door hem zelven voorge
dragen, en door ABRAHAM LE 
MOINE in het Franschrrertaald.-

• Na dat SHERLOCK op den schrij
ver der Verhandelingen had ge
zegevierd , rigtte hy zijne wa
pens tegen WOLSTON. Hij bewees 
tegen hem de waarheid der 
daadzaak der opstanding van 
J. C. in eene verhandeling ge
titeld : De getuigen der opstan
ding van J. C. volgens de regels 
der balie onderzocht. Dit werk 
werd, zoowel in het Fransch 
als inhetEngelsch, verscheiden 
malen herdrukt, welke eer aan 
hetzelve, wegens de juistheid en 
diepzinnigheid, die er in door
stralen , onbetwistbaar toekomt. 
Nog heeft men van SHERLOCK 
Leerreden, mede in het Fransch 
vertaald, 2 dl. in 8.T0 

SHIRLEY (THOMAS) , een En
gelsche reiziger, in 1664 ge
boren, oudste broeder van AN-
TONIUS (zie het volgende artikel), 
volgde hem naarPeraé', alwaar 
hij aan SCHAH-ARBAS behaagde. 
Deze vorst liet hem met 
eene circassische vrouw uit zijn 
serail, eene bloedverwante der 
koningin, in den echt treden. 
Hij zond hem ook in gezant
schap naar de verschillende ho
ven van Europa, maar hij moest 
ondervinden, dat een nieuwe 
Perzische gezant in Engeland, 
hem voor eenen bedrieger uit-

3 
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kreet. Daar JACOBÜS Ï niet 
wist welke de ware Perzische 
gezant was, zoo zond hij hen 
beide terug, op eene vloot van 
zes schepen, met DODMER COT-
TON, aan wien hij de hoedanig
heid van ambassadeur gaf. Op 
de kusten van Surate bragt 
de Përzer zich door vergif om 
het leven; maar daar SHJR-
LEÏ geene openlijke voldoening 
had kunnen erlangen, zoo stierf 
hij van verdriet den 23 Mij 
1627. Zijne weduwe kwam naar 
Europa, terug, en ging zich te 
Rome met ter woon vestigen. 
Hij heeft een Verhaal zijner 
reken in het licht gegeven. 

SHÏRLEY (ANTONIÜS), broeder 
van den voorgaande, in 1565 
te Wiston, in het graafschap 
Susseoa, geboren, toonde reeds 
vroegtijdig vele scherpzinnigheid 
en vernuft in het behandelen 
van zaken. In zijne jeugd deed 
hij eene reis naar de Antilli-
sche Eilanden, waarvan het 
Verhaal te vinden is in de ver
zameling van HAKLUIT , Londen 
1600, 3.e dl. Bij zijne terug
komst, zond de koningin ELI-
ZABETH hem" naar Italië. Het 
doel dezer laatste zending was 
de ondersteuning, der Ferrare-
zen, die in opstand waren tegen 
den Paus. Maar daar hij onder 
weg vernam, dat zij vrede ge
sloten hadden, begaf hij zich 
met de geschutgieters naar Per-' 
%ië. Schah-knnxs, aan wien 
deze werklieden ontbraken, ont
ving hem gunstiglijk. Hij zqnd 
hem in 1599, met een Perzer, 
in gezantschap naar de chris
ten-vorsten van Europa, om hen 

aantesporen, zich tegen de Tur» 
ken te wapenen, terwijl hij 
zelf hen van eene andere zijde 
zoude aanvallen. SHÏRLEY ves
tigde zich aan het hof van 
Spanje, alwaar hij tot admiraal 
der Levantsche-zeeën werd be
noemd , en keerde niet weder 
naar Perzië terug. Hij leefde 
nog in 1651. Het verslag zij' 
ner reizen komt voor in de 
verzameling van PURCHALS , Lon
den, 1525 en 1526, 5dl."', in 
het.Engelsch. 

*' SHORE (JANE) , eene vrouw, 
berucht door den hartstogt, 
welken zij aan EDUARD IV wist 
inteboezemen, werd te Londen 
omtrent het midden der 15.° 
eeuw geboren. Zij werd de 
echtgenoote van eenen rijken 
goudsmid dier stad, aan wien 
EDTJARD haar ontweldigde., Al
vermogend bij dezen vorst, 
maakte zij nooit misbruik van 
den invloed, welken zij genoot. 
EDDARD, in 1482 overleden 
zijnde, verbond zij zich, vol
gens THOMAS MORUS, aan lord 
HASTINGS , en werd in eene 
beschuldiging gewikkeld, welke 
RICHARD III, in den vollen raad, 
tegen dezen laatsten voordroeg. 
HASTINGS werd onthoofd, en 
JANÎ  SHORE als tooveres voor 
den raad gevoerd. De raad ver
oordeelde haar niet, wijl er 
geen bewijs kon worden aange
voerd , waarop hare bestraffing 
zou gegrond zijn. Aan eengee^ 
stelijk hof verzonden, werd zij 
veroordeeld, om wegens haar 
overspel en hare losbandigheden, 
in het hemd, en in tegenwoordig
heid van het geheele volk, voor 
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'de St. Panlus-Kerk te Londen, 
openbare boete te doen. De 
•volksoverleveringen doen haar 
den hongerdood sterven; maar 
liet schijnt dat zij eerst onder 
de regering van HENDRIK VIII 
stierf. Hare ongelukken hebben 
aan ROWE , een' Engelschen 
dichter, het onderwerp tot een 
treurspel geleverd, hetwelk in 
het Fransch vertaald en nage
volgd is. 

SIBA. — Zie MipHïBQsmTH, 
zoon van JONATHAS. 

SIBBALD (Sir ROBERT), een 
'Schotsche arts- enletterkundige,, 
in het.graafschap Fife, in 1643-
geboren. Hij studeerde aan de 
universiteit van St. Andrew, 
alwaar hij den eersten leerstoel 
voor de geneeskunde bekleedde, 
en reisde door Frankrijk en 
Italië alwaar hij de ziekenhui
zen en geneeskundige inrigtingn 
bezocht. In de hoofdstad van 
Schotland teruggekeerd, gaf hij 
er het plan op tot een koninküjk 
collegie , hetwelk aan die facul
teit werd toegewijd; hij bragt 
bij hetzelve, daarenboveneenen 
kruidkundigen tuin tot stand. -
Door zijne talenten, won hij de 
toegenegenheid van- KAREL I I , 
die hem tot ridder verhief, hem 
tot zijnen lijfarts en aardrijks
beschrijver benoemde, en hem 
tevens belastte met het schrij
ven der geschiedenis van zijn 
vaderland. SIBBAUQ overleed te 
Edimburg, in 1720 , en heeft 
nagelaten: 1.° Scotia ühstrata 
seu Prodromus hist. naturalis, 
Edimburg, 1684 of 1696, in 

. fol. met platen; •<— 2.« Oude 
en,nieuwe geschiedenis der graaf
schappen Fife en Kinross, met 

| derzelver beschrijving en de op
gave der. natuurlijke voortbreng
selen , Londen, 1710, in fol.; 
— 3.<? Phalainologia nova, sim 
observationes de vanmbus qui-
busdam balosnis, in Scotics, Ut-
tus nuper ejectis, Londen, 1773, • 
in 8ywj —4.° Verhandelingen, 
welke .in de jaargangen 1696, 
1698 en 1700, van het dagboek 
der koninklijke maatschappij te 
Londen zijn opgenomen.-

SIBELIDS (GASPARUS) , een cal
vinist godgeleerde, te Eiberfeld, 
in 1567 geboren, werd achter
volgend predikant te GuKk, De
venter , Kampen enz. De zooge-
naamde synode van Dordrecht 
verkoos hem in 1619, tot her
ziener der Nederduitsche verta
ling van het nieuwe testament, 
welke die vergadering bevolen 
had. Hij overleed den 1 Januari]' 
1658. Er beslaat van hem: 
Opera tlveologica, seu loei com
munes theologici, practici, Am
sterdam, 1644, 6 dl.» in fol. 
Deze verzameling bevat leerre
den, commentariën, geschied
en zedekundige verhandelingen 
over de H. .Schrift, en. wordt 
door de aanhangers zijner sekte 
op prijs gesteld. Deze werken 
waren vroeger afzonderlijk ge
drukt, doch zijn in deze uitgave 
vereenigd. 

'SIBER (URBAHUS GOBEFRIBUS), 
hoogleeraar in de kerkelijke, oud
heden te Leipsig, te Schandau, 
bij de Elbc, in 1669 geboren, 

4 



40 S'i'B. S I C. 

overleed in 1742. Hij is de schrij
ver van verscheiden geleerde 
werken in het Latijn. De voor
naamste zijn: 1.° Verhandelin
gen over de folteringen, welke 
men aan de oude martelaren 
deed verduren; — 2.° Overliet 
gebruik der bloemen in de ker
ken, enz. 

SIBERIUS (ADAM), een Latijnsch 
dichter, te Kemnitz in Meisnië 
geboren, en in 1583 in den 
ouderdom van 68 jaren overle
den/heeft lofzangen, puntdich
ten en andere dichtwerken ver
vaardigd, in 2 dl.n gedrukt, en 
mede opgenomen in de Délicim 
Poetarum germanorum. Zijne 
verzen zijn slepend, maartevens 
sierlijk en zacht. 

SIBILET (THOMAS) , te Parijs | 
in ,1512 geboren, werd advokaat 
bij het parlement van Parijs; 
maar hij legde zich meer toe 
op de Fransche dichtkunde, 
dan op de pleitreden. Hij overleed 
in 1589, en heeft 'nagelaten: 
1.° Art etc. (Fransche dichtkun
de), Parijs, 1548 en 1555, in 
12.™° Hij deelt in dit werk de 
naamlijst der dichters van zijnen 
tijd mede, die den meesten roem 
hadden verworven. — 2.°IPHI" 
GENIA, naar ËUJRIPIDES vertaald, 
ibid 1549, gezocht wegens de 
verscheidenheid in de versmaat. 
— 3.° Mengeliverken. 

* SIEILLA, markgravin van 
Mont-Ferrat, en koningin van 
Jeruzalem, was de zuster van 
BOUBEWIJN IV, dien zij in 1186 
in dat koningrijk opvolgde. Si-
BILLA was met GÜIDO VAN ,LD-

SIGNAN in den echt getredeii.' 
Dit huwelijk had de afgunst val 
verscheiden Tempel-ridders Of-
gewekt , die SIBILLA aanraaddea 
van haren man te scheidei). 
Daar zij niet bestand was, otó. 
tegen hunne partij, die vermo-
gendwas, te worstelen, veinsde 
zij in hun verzoek te bewilligen 
en zond LUSIGNAN weg; eenigen 
tijd daarna deed zij aan die
zelfde ridders zweren, dat zij 
dengenen als souverein zouden 
erkennen, welken zij tot echtge
noot zoude nemen. SIBILLA ver
klaarde , dat het nog altijd Gui-
Do VAN LUSIGNAN was, welken 
zij verkoos. De Tempelridders 
"door hunnen eed gebonden, durf-
. den geenen verderen tegenstand 
bieden, en • LUSIGNAN werd als 
koning van Jeruzalem gekroond. 

SICARD (CLAUDIUS), een Jesuit 
te Aubagne, bij Marseille, in 
1677 geboren, onderwees de 
humaniora en de rhetorica in 
zijne maatschappij. Zijne over
sten zonden hem in missie naar 
Syrië, en van daar m&v-Egypte. 
Hij overleed te Caïro in 1726, 
den roem nalatende van een 
naauwkëurig reiziger, en een 
schrander waarnemer te zijn 
geweest. Men heeft van hein 
eene Verhandeling over den door-
togt door de Roode Zee door de 
Israëliten, en verscheiden ge-
schriften over Egypte, waarin 
geleerde en onderhoudende za
ken voorkomen. Men vindt de-
zelve in de Nowveaux etc. (Nieuwe 
Gedenkschriften der missiën), 
8 dl.» in 12."30 en in de 5 eerste 
deelen der Lettres édifianles 
(Stichtelijke Brieven), nieuwe 
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uitgave, 26 dl.n in 12.m0 Parijs 
1780. 

* SICAKD (ROCHUS AMBROSIÜS 
CUCURRON , bekend onder den 
naam van abbé), directeur van 
het instituut der doofstommen 
te Parijs, den 2p September 
1742, te Fousseret, bij Toulouse, 
geboren, volbragt zijne studiën 
in laatstgenoemde stad. Hij 
omhelsde den geestelijken staat, 
en oefende gedurende eenigen 
tijd de daaraan verbondene hei
lige bedieningen uit. Daar de 
heer CHAMPION DE CIGÉ, aarts
bisschop van Bordeaux, besloten 
had in zijn diocees, eene school 
voor doofstommen op terigten, 
zoó zond hij den abbé SICARD 
naar Parijs, om ér de leerwijze 
van den abbé DE L'EPEE te 
beoefenen. Bij zijne terugkomst, 
werd hij met het beheer belast 
van hét door dien prelaat in de 
hoofdplaats van zijn diocees op-
gerigte gesticht, en de gelukkige 
uitslag, waarmede hij werkte, 
verwierf hem eervolle onderschei
dingen. Tot algemeen-vicaris 
van Condom, en kanónik van 
Bordeaux benoemd,. werd h|f 
daarenboven lid van een aantal 
museums, akademiën en letter
kundige genootschappen, onder 
anderen van Bordeaux, dat er 
vier of vijf bezat; van Parijs, 
van Toulouse, van Bayeux, van 
€aen enz. Bij den dood van 
den abbé DE L'EPEE, in 1789, 
wees de openbare meening hem 
aan als dengenen, die het meeste 
verdiende hem optevolgen. Hij ; 
verkreeg echter de directie der 
school van Parijs niet, dan na 

C 

een vergelijkend examen, onder
gaan voor Commissarissen, uit de 
drie akademiën gekozen.- de abbé 
SALVAN, onderwijzer te Riomva. 
Auvergne, pater PERRENET,een 
augustijner religieus, en de abbé 
MASSE , aan wien de gemeente 
van Parijs de provisionele di
rectie van het gesticht der hoofd
stad had toevertrouwd, waren 
zijne mededingers. Het is ten 
onregte dat men gezegd heeft, 
dat het gesticht tot dusverre, 
enkel door de giften van den 
abbé DE L'EPEE, en door de 
ondersteuning van eonige lief
dadige personen was staande 
gehouden. Reeds in de jaren 
1778 en 1785, was er bij be
sluit van den raad, eenjaar-
lijksch inkomen van zes duizend 
livres, op de goederen van het 
vernietigde Celestijner-klooster, 
aan het gesticht der doofstom
men , die • in dat klooster ge
plaatst'werden, verzekerd. Hun 
gesticht hield op er genot van 
te hebben, zoodra de constitu
erende vergadering, de eigen
dommen der oude kloosters na
tionaal had verklaard. Maar in 
1791 werd er aan het gesticht 
eene dotatie verleend, terwijl 
het verplaatst werd nam Saint-
Magloire, eertijds een seminarie 
der paters van het Oratorium, 

-in de voorstad Saint-Jacques. De 
abbé SICARD nam, ofschoon met 
vele gematigdheid de grondbe
ginselen der omwenteling aan. 
In 1791, vorderde men van hem 
niet den zoogenaamden burger-
eed, maar in het volgende jaar 
daartoe aangespoord , legde hij 
dien op de vrijheid en f/elijh-

5 
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Jieid af. Intusschen deden hem 
de terroristen, 16 dagen na den 
10 Augustus, treurig tijdstip 
der gevangenneming van LODE-
•VVIJK XVI, te midden zijner 
kweekelingen gevangen nemen, 
en naar het arsenaal (alwaar de 
wijk-commisie zich bevond) en 
later naar de mairie vervoeren. 
De verslagenheid heerschte on
der de doofstommen, dieoogen-
blikkelijk een treffend verzoek
schrift aan de vergadering in
zonden, om hunnen meester 
terug te vragen. De minister 
van binnenlandsche zaken moest 
een verslag uitbrengen over de 
beweegredenen der inhechtenis
neming van den abbé SICARD; 
maar daar dit verslag niet was 
opgemaakt, zoo verliep de tijd 
tot den 2 September, op wel
ken dag. SICARD naar VAbbaye 
werd vervoerd. Men bereidde 
aldaar de verschrikkelijke moord-
tooneelen van den 2 en 3 der
zelfde maand. Zij hadden wer
kelijk op die dagen plaats; en, 
te midden der ongelukkigen, 
welke men opofferde, had de 
abbé SICARB het leven te dan
ken , aan eenen uurwerkmaker, 
MONNOT genaamd, officier der 
nationale garde, die hem met 
zijn ligchaam bedekte. Hij bleef 
gevangen tot den 4September, 
met beulen en slagtoffers om
ringd, en in eenen wreeden 
doodstrijd, telkens hetzelfde lot 
van zijne ongeluksgezellen ver
wachtende. In dezen verschrilï-
kelijken toestand, schreef hij 
aan den heer LAFFON-LADEBAT , 
dien het gelukte, om ter redding 
van een nuttig en deugdzaam 
aian, het verharde hart van 

G. 

CHABOT (zie CHABOT-FRANCIS-
CÜS-), en verkreeg van hem, 
dat hij zich naar l'Abbayt 
begaf. Zijne tegenwoordigheid 
redde den abbé SICARD, die op 
den zelfden dag, ten zeven ure 
des avonds, naar de-vergadering 
werd gevoerd, alwaar hij eene 
redevoering uitsprak, die de 
dagbladen publiek maakten. De 
abbé SICARD heeft in de -Anna,-
les religieuses, l.e dl. blz. 13 
en 72, een verslag geleverd van 
de gevaren̂ ,, waaraan hij is bloot
gesteld geweest: men vindt het
zelve in de Collection ete. (Ver
zameling der gedenkschriften 
betrekkelijk de Fransche omwen
teling) , in onze dagen door de 
gebroeders BAUDOÜIN in het licht 
gegeven. Tijdens de oprigting 
der normaal-scholen, werd SI
CARD tot hoogleeraar in de al-
gemeene spraakkunst benoemd 
(1795); hij was tegelijkertijd 
hoogleeraar in het nationaal ly-
cemn, en werkte mede aan de 
uitgav.e van het Lyeée encyclo-
pédique. Na het schrikbewind 
te hebben doorgeworsteld, en 
niet meer van zijne kweekelin
gen verwijderd zijnde, veree-
nigde hij zich in 1796, met 
den abbé JAÜFFRET tot de uit
gave der Annales etc. (Gods
dienstige , staats en letterkundig 
jaarboeken); maar deze beide me
dearbeiders , gaven er slechts de 
18 eerste afdeelingen van in het 

"licht, en stonden het tijdschrift 
af aan den abbé DE BOOLOGNË 
(zie dat artikel). Daar intus
schen de abbé SICARD, die in het 
tijdschrift steeds belang stelde > 
de N.°s nu met zijnen naam. 
dan met den letterkeer DrM's 
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onderteekende', werd hij na de 
omwenteling van den 18 fructi-
dor, begrepen in het verban-
ningsbesluit, der door het Di
rectorium veroordeelde dagblad
schrijvers. De abbé SICARD 
ontsnapte aan deze verbanning, 
door zich in de voorstad Saint' 
Marceau verborgen te houden , 
alwaar de, vrees hem betuigingen 
van "onderwerping in de pen' 
gaf, welke hij aan het bestaande 
bestuur, inzond. Hij erkende 
hetzelve, volgens de woorden van 
den H. PAULUS (Brief aan de 
Romeinen XIII Hoöfdl.), over de 
onderwerping aan de magten. 
Hij had zelfs de zwakheid, het 
deel, hetwelk hij aan de Anna,-; 
les etc. genomen had te wraken, 
welke herroeping hij in het 
dagblad van POÜLTIER deed op
nemen. Maar het Directorium 
liet zich noch,door zijne pogin
gen, noch door de vertoogen 
der doofstommen, noch door 
de beden van in den abbé SI
CARD belangstellende personen 
tot toegevendheid bewegen. Ein
delijk werd hij na den 18Bru-
mairè aan zijne kweekelingen 
teruggegeven; maar hij bevond 
dit gesticht in eenén treurigen 
toestand. Men had de tot des-
zelfs onderhoud noodige fondsen 
niet verschaft, en er zelfs de 
godsdienst uit verbannen. De 
abbé SICARD herstelde al deze 
rampen, en vond eenenijverigen 
beschermer, in den heer CHAP-
TAL , minister van binnenland-
sche zaken. Men rigtte in het 
gesticht eene drukkerij op, die 
in December 1800 in werk
zaamheid werd gesteld: de kwee
kelingen zelve werkten er in, 

en men drukte er de meeste 
der werken van SICARD. Hij 
gaf alle, maanden openbare oe
feningen, waarbij een uitgelezen 
gezelschap tegenwoordig was, 
om het zeldzame vernuft der 
kweekelingen te bewonderen, 
en vooral dat van MAssrcu.die 
het eerst aan zijne leerwijze den 
meesten opgang heeft doen ma
ken. De abbé SIOARD sprak er 
met eene geestdrift over, die 
soms eenen glimlach afperste, 
maar die men ligtelijk verschoon
de, uit aanmerking der dien
sten, welke hij aan demensch-
heid bewees. Elke' oefening ging 
met overvloedige inzamelingen 
gepaard, en vooral wanneer hij 
er .bijzondere aan aanzienlijke 
vreemdelingen gaf. Zijne hei
ligheid Pms VII, die het ge
sticht der doof-stommen in 1805 
met zijne tegenwoordigheid ver
eerde, wijdde op den 28 Fe-
bruarij de kapel van het huis 
in; en deze herinnering is ver
eeuwigd door een opschrift in 
de kapel zelve geplaatst. De 
Paus was bij eene oefening te
genwoordig , gedurende welke 
de abbé SICARD den H. Vader 
een gebedenboek aanbood, voor 
de doof-stommen zamengesteld, 
en doof hen gedrukt. Zijne 
heiligheid daarop naar de druk
kerij geleid zijnde, toenmaals 
door den heer LECLERC bestuurd, 
verzocht men den H. Vader 
z.elf den persboom te nemen, 
om een blad te drukken, dat 
een geestig compliment in het 
latijn bevatte, door den abbé 
•CHARLIER zamengesteld. Pres 
VII gaf geschenken aan den abbé 
SICARD en aan den heer LECLERC 7 



44 S I C. 

en vertrok zeer voldaan, even 
als de kardinalen, die hem ver
gezeld hadden. In 1S05 werd 
de abbé SICARTD tot kanonik der 
hoofdkerk van Parijs benoemd; 
en den 28 Junij van hetzelfde 
jaar, trof hem het verlies, van 
eenen vriend, die met hem in 
"het doof-stommen gesticht woon
de : deze was de abbé BONNEFOUX, 
oud algemeen-overste der doc-
trinarissen, en administrateur 
der gestichten van weldadigheid 
der hoofdstad. De raadgevin
gen jan dezen vriend, zouden . 
welhgt belet hebben, dat hij in 

, de strikken viel, die looze in-
• dnngers en vleijers hem span

den, en hem voor verdrietelijk
heden hebben bewaard, die den 
avond van zijn leven verbitterden. 
•Matig en van natuur spaarzaam, 
bezat hij echter eene gedien
stige en vertrouwende inborst, 
•ny onderteekende uit gedien
stigheid briefjes, en werd om 
schulden vervolgd die hij niet 
gemaakt had. Om dezelve te 
voldoen zag hij zich verpligt, 
de inkomsten zijner posten af-
testaan, zijn rijtuig en mobi
lair te verkoopen, en zich in 
alles tot het onvermijdelijk nood
zakelijke te beperken. In 1809, 
had de abbé SICARD eene reis 
naar zijn geboorteland gedaan, 
door een' zijner bekwaamste 
Uweekelmgen, LECXERC genaamd, 
vergezeld, die te Z ^ , te Tm-
louse en te Bordeaux enz. al
gemeen bewonderd werd. De 
naam van den geleerden onder
wijzer was in geheel Europa 
hekend, toen ook de vereenigde 
mogendheden, in 1814en 1815 
té Parijs kwamen, waren zij 

hij zijne oefeningen tegenwoor
dig, en na de restauratie, ont
ving hij de versierselen van het 
legioen van eer, die van St. 
Anna van Rusland en van Gus-
taaf Wasa. Dit laatste eere-
teeken werd hem gezonden door 
de koningin van Zweden, als 
eene belooning voor zijne nut
tige raadgevingen, voor het 
nieuwe gesticht van doof-stom
men te Stokholm. De proscriptie 
van fructidor had hem het In
stituut doen verlaten; hij kwam 
weder in hetzelve in 18,01, en, 
werd er in gehandhaafd bij de 
ordonnantie van 1816. Sedert 
dien tijd*, was het de abbé 
SICARD , die voor de Fransche 
akademie de Mis van den hei
ligen LODEWIJK opdroeg. In 1817 
deed hij met eenige zy ner kwee-
kelingen eene reis naar Enge
land, en werd er met de meeste 
onderscheiding onthaald. Be-
halve zijn post van directeur 
en onderwijzer der doof-stom
men en dien van honorair-ka-
nonik van Notre-Dame (l. V-
kerk) was hij een der adminis
trateurs der QuinzeVingts,vdiü 
het geslicht der blinde werk
lieden , en een der commissa
rissen van het instituut, voor 
het Woordenboek der" Franscho 
taal benoemd, waarvan men 
sedert jaren de uitgave wach
tende was. Men kan aan den 
abbé SICARD de zeldzame ver
dienste niet betwisten, de ont
dekkingen van den abbè BE 
L'EPÉE vermeerderd, en eene 
kunst tot eenen staat van vol
maaktheid gebragt te hebben, 
zoo als dezelve sedert den dood 
harer eerste uitvinders, dat is: 
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gedurende meer dan twee eeu
wen, vergeten was (PONCE of 
PONZE-PETRUS DE--en BONET-JO-
ANNES PADLUS- [*]). Daar de 
abbé DE h' EPÉE er' aan wan
hoopte zijne kweekelingen ooit 
met verstandelijke onderwerpen 
bekend te maken, zoo bepaalde 
zich zijne leerwijze bijna tot 
een eenvoudig mecanismus, en 
het is de abbé SICARD , aan wien 
het gelukt is , hen vatbaar te 
maken voor bovennatuurkundige 
denkbeelden. Men moet echter 
bekennen dat zijne leerwijze, 
hoe scherpzinnig dezelve ook 
wezen moge, kinderen vaneen 
meer dan gewoon oordeel vor
dert, en alle kweekelingen heb
ben zulks niet in denzelfden 
graad als de MASSIEU'S, de LE-
CLERCS en de BERTHIERS. Sedert 
lang was de gezondheid van den 
abbé SICARD verzwakt, en hij 
overleed den 10 Mei 1822. Al
vorens te sterven, schreef hij 
het volgende briefje aan den abbé 
GONDELIN, zijnen opvolger, en 
onderwijzer der doof-stommen te 
Bordeaux: » Mijn waarde mede
broeder, op het punt van te ster
ven , legateer ik u mijne lieve 
kinderen; hunne zielen legateer 
ik aan uwen godsdienstigen zin, 
hunne ligchamen aan uwe zor
gen, hunne verstandelijke ver
mogens, aan uwe kunde en aan 
uwe middelen; vervul deze edele 
taak, en ik sterf gerust." Of
schoon wij deze keuze toejui
chen , kunnen wij ons echter 
niet onthouden van te zeggen 
dat de abbé SALVAN, die het 

bijzondere geslicht van doof
stomme meisjes'bestuurde, door 
zijne geleerdheid en zedigheid, 
evenzeer verdiend had de op
volger van den heer SICARD te 
zijn. Zie hier de lijst der wer
ken van dezen laatste: 1.° Mé
moires ete. (Verhandelingen over 
de kunst om de doofstom-gebo
renen te onderwijzen), Bor
deaux^ 1789, in 8.™-, — 2.° 
Catechisme etc. (Catechismus of 
Christelijk onderwijs ten gebrui-
ke der doofstommen), 1796, 
in S.TOJ — 3.° Manuel etc. 
(Handboekje voor kinderen', be
vattende de grondbeginsels der 
leeskunst, en leersanie en ze
delijke samenspraken), 1796, 
in 12.m0; — 4.° Elémens etc. 
(Grondbeginselen van algemeene 
Spraakkunst, toegepast op de 
Fransche taal), 1796, 2 dl." 
in 8.voj 1808, 2 dl.» in 8.™; 
3.e uitgave, met den titel van 
Theorie etc. (Beschouwing der 
teekens tot het onderwijs der 
doofstommen), Parijs, 1808, 
2 dl", in 8."°; — S.° Cours 
etc. (Leergang voor eenen doof
stomme van geboorte, om te 
dienen tot de opvoeding der doof
stommen), ibid 1800; met pla
ten 1803, in '8.vo Men heeft 
het alphabet, dat er een ge
deelte van uitmaakt, afzonder
lijk gedrukt. — 6.° De l'hom-
me_ etc. (Over den mensch en 
zijne natuurlijke en verstande
lijke vermogens; over zijne plig-
ten en zijne vooruitzigten, naar 
hel Engelsch van HARDLEY enz.), 
1802, 2 dl." in 8.™; — 7.° 

ïi\tlB^%^n%^nteekmin!l op hel ariiksl EpÉE (de Abt m h') *" - i 0 b~-«59. Ver ta ler . 
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Journèe etc. {Christelijk dagwerk 
van eenen doofstomme), 1805 , 
in 12.m° Hij heeft daarenboven 
uitgaven geleverd van het Dic-
tionnaire etc. (Geschiedkundig 
Woordenboek der heilige Schrift), 
van de Sermons etc. (Onuitgege
ven leerreden van BOURDALOUE) 
enz. De abbé SICARD had eene 
pasigraphie of algemeene schrijf
kunst voor alle natiën uitge
dacht, welke hij in een in 1797 
aangekondigd boek ontwikkelt. 
Hij heeft er in de Annales re-
ligieuses,, 1 dl. blz. 621 over 
gesproken. Men vindt de Lof
rede van den abbé SICARD door 
PAÜLMIER , in de Revue ency-
clopédique, 14.e dl. blz. 454. 
— Èen zijner kweekelingen,LE* 
CLERC, heeft zich in den ouder
dom , van 25 jaren naar Amerika 
begeven, om er eene school voor 
doof-stommen te stichten. Het 
is de heer FRAYSSINOUS, oud-
mihister van kerkelijke zaken, 
die den heer SICARD bij het in
stituut vervangen heeft. Bij de 
Fransche akademie werd de Lof
rede van SICARD door BIGOT DE 
PRJSAMENEU, bij de administratie 
der doof-stommen doorLAiroN-
LADEBAT uitgesproken, terwijl 
Mgr. .de bisschop 'van Hermo-
polis hem eene akademische 
lofrede heeft toegezwaaid. 

SlCCAMA (SYBRANDUS) , te Bok-

ward in Vriesland, in 1570 
geboren, was zeer ervaren in 
de regtsgeleerdheid ', de vader-
landsche geschiedenis en de Ro
meinsche oudheden. Er bestaat 
van hem 1.° De judicio centum-
virali, lib. 11 , Franeker ,1596, 
in 12.mo, en in de Romeinsche 

oudheden van GRJEVIUS, 2.« 
dl.11; — 2.° Re veten annoro-
'mano ROMULI etc NÜM;G POM-
MISII antitheses; — 3.° Fasto-
rum Calendarium libri duo &• 
monumentis et immismatibusm-
terum; een werk, waarin'eene 
uitgebreide geleerdheid door
straalt , Amsterdam, 1600, in 
4. t o , en in de Romeinsche ouir 
heden van GR^EVIDS, 8.« dl.» 
even als het voorgaande; —4.» 
Antiquce Frisiorum leges, mei 
aanteekeningen, Franeker, 1617. 
in 4.t0 

SICHARD (JOANNES) , hoögleeraar 
in de regtsgeleerdheid te TuUn-
gen, in 1499 geboren, in 1552 
overleden, gaf het eerst in hel 
licht, het Latijnsche Uittrehsd 
van ANIAMJS, der acht eerste 
boeken van den , Theodosiaan-
schen Codex, die hij bij toeval 
in handschrift gevonden had. 
Nog heeft men hem te danken de 
Instellingen van CAIUS , eneene 
uitgave der Sentenlim recepta 
van JÜLIÜS PAÜLUS. ZijnLatijnscli 
Commentarium op den Codes 
vond eertijds veel bijval. 

SICHEM , zoon van HEMOR den 
Heviter, vorst der Sichemiten > 
na smoorlijk verliefd te zij" 
geworden op DINA, schaakte^ 
verkrachtte hij haar. Na h?ar 

vervolgens aan JAKOB en zijne 

zonen ten huwelijk te heb^n 
gevraagd, verkreeg hij haar, °P 
voorwaarde, dat hij en al "e 

Sichemiten zich zouden d°en 

besnijden. Op den 3.tIen *S 
" toen- de wond het smartelijk* 

was, en de Sichemiten bfl^J 
verdediging waren, vielen w' 
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MEON en LEVI in de stad, en 
vermoordden alle mannen, welke 
zij ontmoetten, bevrijdden hun
ne zuster DINA , terwijl zij met 
behulp der overige, zonen van 
JAKOB , de vrouwen en kinderen 
in slavernij wegvoerden. JAKOB, 
hun vader keurde deze gruwel
daad gröotelijks af, 'en behield 
er zulk eene gevoelige herin
nering van, dat hij dezelve nog 
op zijn sterfbed aan zijne zo
nen verweet. (Zie SIMEON en 
Genesis XLÏX , 5 — 7.) 

SICINIÜS - DENTATÜS (LDCIUS) , 
bijgenaamd de Romeinsche Achil-
les, gemeensman, en, volgens 
DIONYSIÜS ÏÏAUCABNASSËUS , een 
der beroemdste krijgslieden der 
oudheid. Gedurende veertig ja
ren voerde hij de wapens, was 
bij honderd-een-en-twintig ge
vechten of veldslagen tegenwoor
dig ; hij had -vijf-en-veertig won
den bekomen, -waarvan twaalf 

'bij de herovering van het ka-
pitool op de Sabijnen; hij won 
veertien burger-, drie muur-, 
acht gouden-kroonen, drieën
tachtig halssnoeren van hetzelfde 
metaal, zestig armbanden, acht
tien lansen, en drie-en-twintig 
paarden met derzelver krijgssie-
raden, die de prijs van even 
zoo vele twee-gevechten waren. 
SICINIÜS was opregtelijk aan zijn 
vaderland verkleefd, en zuchtte, 
hetzelve aan het juk der tien-
mannen te zien onderworpen, 
wier dwingelandij hij openlijk 
laakte. Om zich hierover te 
wreken, en zijnen invloed op 
het volk-vreezende, zondAppius 
CtATJDios hem met" den titel van 
legaat naav het leger. In de 

legerplaats aangekomen, deta
cheerde men hem, volgens eenen 
geheimen last van APPHJS, met 
eene afdeeling van honderd man
schappen , die bevel hadden hem 
te dooden. Toen zij eene een
zame plaats bereikt hadden, vie
len de moordenaars op hem aan.; 
maar hij verdedigde zich met 
eene onverschrokkenheid, die 
aan het wonderdadige grenst. 
Dezelfde boven reeds aange
voerde geschiedschrijver 'verze
kert, dat de dappere SICINIÜS 
er vijftien van doodde, er dertig 
kwetste, en de -overigen op de 
vlugt dreef, terwijl deze zich 
genoodzaakt zagen, hem uit de 
verte met 'pijlen en steenen te 
treffen, en alzoo te doen be
zwijken. Deze gebeurtenis had 
plaats in het jaar 405 vóór 
J. G., in ,den vijftigjarigen ou
derdom van SICINIÜS. APPIÜS 
overleefde dezen moord niet 
lang: de' dood van "VIBGINIA, 
door haren vader van het leven 
beroofd, om haar aan den mis-
dadigen hartstogt van den dwin
geland te onttrekken, bragt het 
volk tegen hem in opstand, dat 
hem aan zijne woede opofferde. 
SICINIÜS was met eene natuur
lijke welsprekendheid begaafd. 
Toen de debatten over de Ah 
herwet vernieuwd werden, sprak 
hij in de volks-vergadering eene 
redevoering uit , die DIONYSIÜS 
HALICABNASSEUS bewaard heeft 
(Zie Ant. Ram.). Na beknopte-
lijk en met eene bewonderens
waardige eenvoudigheid, zijne 
diensten, die hij gedurende veer
tig jaren, als soldaat of officier 
bewezen had, herinnerd te heb: 

ben, zeide hij: » Ziet daar wat 
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ik gedaan heb; en desniettemin 
Romeinen, bezit SICINIÜS , zoo 
min als gij, de deelgenooten van 
mijnen arbeid, het minste ge
deelte der landerijen, door uwe 
dapperheid op de vijanden der 
republiek veroverd." 

SIDNEY (PHIUPPÜS) , uit eene 
beroemde Iersche familie, werd 
in het jaar 1554, in het graaf
schap Kent geboren. Hij vol-
bragt zijne-studiën te Oxford 
met roem, en reisde vervolgens 
door geheel Europa. De graaf 
van LeicesteT) zijn oom, beriep 
hem aan het hof, alwaar hij 
een der grootste gunstelingen 
van de koningin ELIZABETH werd. 
Deze vorstin zond hem in ge
zantschap naar den keizer. Een 
geschil, dat SIDNEY met den her
tog van Oxford had gehad, deed 
hem van het hof verbannen; 
doch zijne ongenade was van 
geen langen duur. Bij hét open
staan van den troon van 'Polen, 
verkoos de Poolsche rijksdag SID
NEÏ voor zijnen koning; maar 
hij wilde liever een onderdaan 
van ELIZABETH blijven, die zich, 
zeide zij, het pronkjuweel harer 
kroon niet wilde doen ontnemen. 
Hij werd vervolgens naar Vlaan
deren ter hulp der Hollanders 
gezonden. Hipgaf aldaar bewij
zen van dapperheid, vooral bij 
de verovering van Axel, in 1586. 
Maar in een gevecht, waarin hij 
hij Zutphen met de Spanjaarden 
werd gewikkeld, ontving hij eene 
wonde in de dij, waaraan hij 
kort daarna in 1586 overleed. 
Men heeft van hem verscheiden 
werken, behalve zijn Arcadië, 
Londen 1591, 1662, in.fol., 

dat hij aan het hof van den 
keizer schreef. Bij zijn overlij
den beval hij dit werk te ver
branden, even gelijk VIRGILUIS 
verzocht had de ASnets in het 
vuur te werpen; maar ofschoon 
het voortbrengsel van den Engel-
schen dichter, verre bij dat van 
den Latijnschen moest onder
doen , gehoorzaamde men hem , 
echter niet. [Er bestaan Gedenk
stukken over het leven en è 
geschriften van Sir PHILIPPOS 
SIDNEY, door THOMAS ZOUCH, 
1808 in 8.TO] 

SIDNEY (ALGERNON) , volle neef 
van den voorgaande, te Londen, 
in 1617 geboren, was " onder 
CROMWELL afgezant van Enge
land, bij GUSTAAF, koning van 
Zweden. Na de herstelling van 
KAREL I I , verliet SIDNEY, die 
zich tegen de koninklijke familie 
onderscheiden had, zijn vader
land. Op aanzoek zijner vrien
den, had hij de onvoorzigtigheid, 
naar hetzelve terugtekeeren. Het 
hof betrok hem in regten, en 
in 1683 werd hü onthoofd. Er 
bestaan van hem Verhandelingen 
over het bestuur, 1698, 1704, 
in fol. en 1773 in 4.to Men 
vindt in dezelve dwalingen, pa
radoxe stellingen en niet genoeg
zaam ontwikkelde denkbeelden. 

SIDONIÜS APOLLINARIS (CAJI'S 
SÜLLIUS), was de zoon van APOI-
MNARDS , die de eerste rijks-
ambten in Gallië had bekleed. 
Hij werd te Lyonin 430 geboren, 
en was volkomen onderwezen 
in de goddelijke en menschelijke 
wetenschappen; zijne geschrif
ten in dichtmaat en in onrijm 
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getuigen van zijnen schoonen 
geest. Hij was achtereenvolgend, 
prefekt der stad Rome, patriciër, 
en ambtenaar bij verschillende 
gezantschappen. Hij bezat de 
hoedanigheden des harten, die 
den mensch en den christen vor
men. Hij was nederig, los van 
de wereld, teederlijk aan de Kerk 
verkleefd, en grootelijks deel
nemend in de onheilen zijns 
naasten. Hij werd, tegen wil 
en dank, in 472, tot den bis-
schoppelijken stoel van de stad 
Auvergne Augustonemetum ver
heven, welke stad later den 
naam van Clermont heeft aan
genomen , dien zij nog draagt. 
Van dien oogenblik af, verzaakte 
Hij de dichtkunde, welke hij 
vroeger zoo zeer bemind had, 
en was nog gestrenger ten op-
zigte van het spel. Hij bedwong 
ook eene zekere levendigheid in 
zijn voorkomen, die hem van 
natuur eigen was. Ook deed hij 
afstand van alle wereldlijke waar
digheden, welke hij aan zijnen 
zoon overgaf, en scheidde, met 
onderling goedvinden, van zijne 
vrouw. Terwijl hij op eene 
heilige wijze met zijnen tijd 
woekerde, beoefende hij aan-
houdelijk de H. Schrift en de 
godgeleerdheid, en maaktegroote 
vorderingen in dezelve. Ofschoon 
hij een zwak gestel had, was 
zijn geheele leven eene onaf-
gebrokene boetvaardigheid. In 
eenen hongersnood, voedde hij, 
door zijnen zwager EDICIOS on
dersteund, niet alleen zijn dio
cees, maar daarenboven meer 
dan 4000 personen, die de hon
ger er in gelokt had. Hij over-

XXIII. DEEL. 

leed den 21 Augustus 489, op 
welken dag de Kerk zijne ge
dachtenis viert. Er bestaan van 
hem 9 boeken met Brieven, en 
24 Dichtstukhn. JOANISES SAVA-
RON heeft eene uitgave geleverd 
der Werken van dezen prelaat, 
met zijn Leven en goede aantee-
keningen, Parijs, 1609, in 4.*°; 
pater SIKMONB heeft er eene meer 
volledige van bezorgd, welke 
herdrukt is door de zorg van 
PH. LABBE , 1652, in 4.t0, met 
het Leven des heiligen. De aan-
teekeningen, welke deze uitgave 
verrijken, zijn. oordeelkundig, 
en kenmerken, even zoo veel 
smaak als geleerdheid. De denk
beelden van SIBONIUS zijn geestig 
en kiesch; zijn stijl is bondig, 
levendig en aangenaam; dezelve 
is echter soms hoogdravend en 
met uitdrukkingen overladen, 
waaruit men kan afleiden, dat 
het Latijn van zijnen tijd des-
zelfs oorspronkelijke zuiverheid 
niet meer bezat. Zijne verbeel
dingskracht is schitterend en hij 
munt uit in de beschrijvingen. 
Zijne berijmde lofrede van kei
zer MAJOIUAKUS , is zeer belang
rijk; hij beschrijft in dezelve de 
wijze, waarop de Franschen van 
zijnen tijd, streden en zich 
kleedden. Zijne lofrede van den 
senator AVITUS, die keizer werd, -
en met wiens dochter hij ge
huwd was, werd beloond met 
een met lauwers gekroond stand
beeld, hetwelk de senaat op het 
plein van TRAJANUS voor hem 
liet oprigteri. 

SIBOTTI (de abbé), een Sici-
liaansche geestelijke, van eene 
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aanzienlijke geboorte, was een 
i' -van die mannen, aan welke, 

wanneer het de belangen des he
mels • betreft, niets te duur valt, 
en welke door niets afgeschrikt 
worden. Na de vruchtelooze po
gingen te hebben vernomen, 
door verscheiden zendelingen in 
het werk gesteld, om in Japan 
doortedringen en de geloovigen 
dier Kerk te troosten en te on
derwijzen, hoopte hij gelukkiger 
te zijn, en vertrok tot dit apos
tolische werk, in 1702 uit Italië. 
Hij kwam eerst in 1704 te Pon-
dichery, en in 1709 in Japan. 
Men weet niet bepaald wat er 
van hem is geworden, maar het 
algemeen gevoelen in Indië is, 
dat hij dadelijk erkend en ten 
dood gebragt werd, zonder eenige 
andere vrucht van zijne reis te 
hebben geplukt, dan zijne ei-

. gene heiligmaking. » Eene zoo 
groote hardnekkigheid in dit 
verblinde volle, zegt pater CHAR-
IEVOIX, en een zoo klaarblij
kelijke afkeer van het chris
tendom-, in degene die hetzelve 
besturen, moest, naar het 

,• schijnt, de missionarissen over
tuigen dat, daar deze natie hare 
verharding ten top had gedre
ven, zich de terugkeering tot 
de barmhartigheid des Heeren 
geheel en al versloten had. Maar 
een apostolisch hart kan niet 
wanhopen aan de zaligheid van 
zielen, welke de Zoon Gods, voor 
den prijs van zijn bloed heeft 
vrijgekocht, en terwyl het met 
dien goddelijken Verlosser meent 
te kunnen zeggen, wat Hij zelf, 
voor zijne beulen biddende, aan 
zijnen Vader voordroeg: Heer sij 
weten niet wat zij doen, wacht 

het altijd op den oogenblik der 
genade." — Zie XOGOTSAMA I 
en II. 

SIDRACH.— Zie ANANIAS. 

SIDROMÜS, — Zie ÏÏOSSCHIÜS. 

SIENNES (ANTONIUS DE), in 1539, 
te Gunnar aëns, in Portugal, ge
boren , begaf zich in de orde 
der Dominikanen, onderwees de 
wijsbegeerte te Lissabon, en ont
ving in 1571 te Leuven de doc
torale waardigheid; hij werd uil 
de staten des konings van Spaiifi 
verbannen, wijl hij zich ten gun
ste had verklaard van don AN-
Towo DE BE JA, die zich voor 
koning van Portugal uitgaf, 
leidde daarop een omzwervend 
leven, en overleed te Nantes, 
in 1583./ Er_ bestaat van hem; 
1.° eene' Kronijk zijner orde, 
in het Latijn, Parijs, 1585, 
in 8.v°; — 2.° Bibliotheek dêt 
schrijvers zijner orde, werl̂ t 
vol fouten en zonder smaak'ge
schreven. Men heeft daarenboven 
nog van hem aanteekeningen op 
de werken van den heiligen Ta* 
MAS, enz. 

f SiEïES (de graaf EMBÏANÜÖ' 
JOZEF), den 3 Maart 1748» 
Frejus geboren, was in '178« 
kanselier-kanonik der kerk va» 
Chartres en algemeen vikai* 
van dat diocees. In 1787, w 
lid der provinciale vergadering 
van Orleans benoemd, pres# 
eerde hij de intermediaire coi»' 
missie. Van dat tijdstip af deeö 
hij zich opmerken door #"; 
begaafdheid en zijne der nieuw 

orde van zaken gunstige gev°c' 
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lens. Toen het tér sprake kwam, 
om de algemeene staten bijeen 
te roepen, en het hoofd van het 
ministerie alle schrijvers over 
het staatsregt had uitgenoodigd, 
hun gevoelen over die vergade
ringen te doen kennen, gaf 
SIEYES, overtuigd dat de staten 
van 1614, geenerlei resultaat 
hadden opgeleverd, in hel licht 
Vues etc. (Tnzigten betrekkelijk 
de middelen van uitvoering, over 
welke de vertegenwoordigers van 
Frankrijk in 1789 zullen kun
nen beschikken). Dit werk werd 
uitgegeven drie maanden na zijne 
Essai etc. (Proeve over de voor-
regten) en na het beruchte ge
schrift: Wat is de burgerstand ? 
Alles. — Wat is hij tot dusverre 
in de staatkundige orde geweest? 
Niets, — Wat vraagt hij? Iets 
te worden. — Terwijl hij het 
totaal der geestelijken op 80,000 
en dat der adellijken op 110,000 
begroot, maakt de schrijver deze 
gevolgtrekking: » In het geheel 
zijn er dus geene 200,000 be-
voorregten der beide eerste or
den. Vergelijk dit getal met dat 
van 25 a 26,000,000 menschen, 
en beoordeel het vraagstuk." 
Dit pamphlet, waarvan er der
tig duizend exemplaren verkocht 
werden, strekte het algemeene 
gevoelen tot voorlichter, betrek
kelijk de door de gebeurtenissen 
van 1788 en 1789, aan de orde 
van den dag gestelde grondwet
telijke én geheel nieuwe vraag
punten. Door de kiezers van 
Parijs, tot de algemeene staten 
gekozen, nam SIEYES. deel aan 
de verificatie der volmagten, en 
stelde voor om de beide bevoor-

regte standen opteroepen, om 
zich met den burgerstand te 
vereenigen, en aan dezelve te 
verklaren, dat in geval van wei
gering, de kamer zich zonder 
hen zou constitueren. Daar deze 
maatregel zonder uitwerksel 
bleef, zoo stelde SIEYES aan den 
derden staat voor zich tot eene 
Vergadering van reeds geveri
fieerde vertegenwoordigers van 
Frankrijk te vormen. Deze motie 
gaf aanleiding tot het eenvoudi
ger voorstel van, J,E GIIAND , en 
het was uit de ineensmelting 
der beide voorstellen, dat in de 
zitting van den 27 Junij, de 
verklaring voortvloeide, waarbij 
de gevolmagtigden des Fran
sehen volks zich als organen 
der natie verklaarden. — In het 
proces van LODEWIJK XVI, zeide 
hij neen, bij de stemming over 
het beroep op het volk, sprak 
bij het tweede vraagpunt geene 
andere woorden uit dan de dood, 
en neen toen het uitstel in om
vraag werd gebragt. Na een 
krachtdadig aandeel aan ver
scheiden andere revolutionnaire 
maatregelen te hebben genomen, 
lid der constituerende vergade
ring en der conventie geweest 
te zijn, werd SIEYES, met den 
titel van gevolmagtigd minister, 
en buitengewoon afgevaardigde 
bij den koning van Pruissen, 
met eene diplomatische zending 
belast. SIEYES werd aan dat hof 
met eene zeldzame welwillend
heid onthaald, en het voorwerp 
der hulde der geleerden en vrij
zinnigen van Duitschland. Het 
was aldaar dat deze vijand van 
het koningschap reeds kuiperijen 

2 
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aanwendde, om de kroon van 
Frankrijk op liet hoofd van eenen 
soldaat te plaatsen; reeds in de 
maand November 1798, had 
hij bij het Pruissisch kabinet-
bewerkt, om, onder het couvert 
van den zaakgelastigde van Pruis-
sen te Konstantinopel, aan BONA
PARTE in Egypte, èene memorie te 
zenden, waarin men hem kennis 
gaf van den betreurenswaardigen 
toestand, waarin zich Frankrijk 
bevond, eenen toestand, welken 
hij alleen in staat was te her
stellen , door zich van het be
wind meester te maken. Tot 
lid • van het uitvoerend-directo
rium benoemd, kwam hij te 
Parijs, om getuige te zijn van 
de verdrijving van drie direc
teurs en van eene algemeene 
wanorde. Bij de terugkomst van 
BONAPARTE mt Egypte, had SIE
YES , door lusschenkomst van 
ROEDERER en eenige anderen, 
een mondgesprek met hem, en 
zij beraamden de zamenzwering 
van den 18 Brumaire. De ge
neraal en de directeur SIEÏES 
doorgrondden elkander weldra; 
en kwamen omtrent hunne we-
derzijdsche rollen en omtrent 
het gebruik der middelen over
een : in het geheim bereidden 
zij den beslissenden slag voor; 
er bevonden zich vertrouwde 
militairen in de hoofdstad; men 
werkte op den geest der troe
pen; de commissiën, welke 
den raad der ouden bestuurden, 
werden onderrigt; de anti-con
stitutionele kabaal, in den an
deren raad werd gewonnen, en 
verklaarde zich bereid, om deze 
groote gebeurtenis te ondersteu
nen. Toen het tijdstip der uit- jj 

voering genaderd was, verlicl 
de abbé SIEYES, die zijn geheim 
aan zijne drie ambtgenooten 
BARRAS, MOULICJ en GoHnsniiiet 
toevertrouwd had, met ROGEU 
Ducos, vijfden directeur, den di-
rectorialen zetel en vereonigde 
zich met de overige zamenge-
zworenen, die de voornaamste 
afgevaardigden in de beide raden 
waren. Nadat eene acte dier 
raden, het directorium ontbon
den had , verwijderden zich de 
drie directeurs, die nog de meer
derheid uitmaakten, uit vreeze 
van gewelddadigheden, of gaven 
gedwee hun ontslag. Naau* 
lijks werd men in Parijs gewaar 
dat dit bestuur niet meer be
stond, SIEYES, door de vrees 
naar Saint-Cloudgedreven, stel
de zich onder bescherming van 
den generaal BONAPARTE, en 
veinsde slechts uit dwang tö 
handelen; hij bleef in zijn rij
tuig voor de deur van het pa
leis , gereed om ; de vlugt lo 
nemen, zóodra de zamenzwe
ring verijdeld werd. Daar de 
zegepraal aan de zamengezwo-
renen verbleef, zoo werd SIE
ÏES met B.OGER Ducos en BONA
PARTE , een der drie provisionele 
consuls. Hij vleide zich eenigen 
tijd van gelijken tred met BO
NAPARTE te houden, doch niet 
lang duurde het of hij bespeurde 
door dezen bedrogen te zijn-
Nadat BONAPARTE aan zijnen 
ambtgenoot, onder den titel van 
Consul, eene schaduw van magt 
had gegeven, maakte hij zicU 

met eene krachtvolle hand van 
de beide magten meester, en 
verzwolg SIEYES , door hem naar 
den behoedenden senaat te zen-
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den. Hij deed hem vervolgens in 
den naam der natie, en als een 
bewijs der openbare erkentenis 
het schoone landgoed Crosne 
geven. Wijl er zich echter daar
tegen eenige bezwaren opdeden, 
werd hij schadeloos gesteld door 
dotatiën van eene aanzienlijke 
waarde; werd vervolgens, even 
als al zijne ambtgenooten, graaf, 
en met verschillende orden ver
sierd, NAPOLEON bewees hem 
ten allen tijde vele achting, en 
onderhield zich dikwijls meer 
in het bijzondere met hem. 
Toen in de eerste dagen van 
April 1814 d.è senaat zich be
zig hield met de proclamatie 
eenernieuwe constitutie, en'de 
terugroeping der BOURBONS , ver
scheen SIEÏES niet in de verga
dering, en zond zijne adhesie 
op de handelingen van den se
naat den 4 April in, terwijl hij 
zijne afwezigheid door eene on
gesteldheid rëgtvaardigde. NAPO
LEON betrok hem in de den 2 
Junij 1815 gevormde kamer der 
pairs. Daar SIEYES alle vertrou
wen op de fortuin van NAPOLEON 
verloren had, weigerde hij voor- 1 
zigtiglijk de additionnele artike
len te onderteekenen, en ver
scheen noch op het Mei-veld, 
noch bij de opening van het 
wetgevende ligchaam. In de 
laatste maanden van 1815,door 
do hevigheid der Reactie ver
schrikt , nam hij een paspoort 
voor de Nederlanden en ging 
zich met ter woon te Brussel 
vestigen, alwaar hij tot 1830 
vertoefde als wanneer de Fran-
sche Julij-revolutie, voor hem 
en alle konings-moortlors Frank-

I
ü rijk weder opende. Nog bijna 

zes jaren leefde hij te Parijs, 
en overleed aldaar den 20 Junij 
1836. Hij heeft nagelaten: l.o 
Essai etc. (Proeve over de voor-
regten), 1788 'en 1789, in 8.vo; 

I — 2.° Qu' est ce etc, (Wat is 
de burgerstand ?), 1789, in 8.vo; 
— 3.° Vues etc. (Inzigten be
trekkelijk de middelen van uit
voering waarover de vertegen
woordigers van Frankrijk zullen 
kunnen beschikken), 1789, in 
8.vo; — 4,o Quelques etc. (Eenige 
denkbeelden van Constitutie, op 
de stad Parijs toepasselijk), 
1789, • in 8.vo • — 5.» Prèlè-
minaires etc. (Préléminaires der 
constitutie. Erkenning en bere
deneerde ontwikkeling der regten 
van den mensch endenburger), 
1789, in S.voj — 6.° Observa-
tions etc. (Beknopte beschouwin
gen over de geestelijke goederen), 
1789, in 8>°; — 7.°0bserva-
tions etc. (Aanmerkingen op het 
verslag der commissie van con
stitutie, betrekkelijk de nieuwe 
organisatie van Frankrijk), 1789, 
in 8.™ j — 8.» Dire etc (Bede 
van den abbé SIEYES , over het 
koninklijk veto), 1790, in8. v o ; 
— 9.° Rapport etc. (Verslag der 
nieuwe commissie van constitutie, 
aan de Nationale vergadering 
gedaan over de daarstelling der 
grondslagen der evenredige ver
tegenwoordiging) , 1789, in 8 .f °; 

' — 10." Projet etc. (Ontwerp 
van wet tegen, de misdrijven, die 
door den druk en de uitgave van 
geschriften en gravures kunnen 
'begaan worden), 1790, in8.T0; 
— ll .o Projet etc. (Ontwerp van 
een provisioneel dekreet hclrck-

3 
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keiijk de geestelijkheid), 1790, 
in 8."°; — 12.°. Apereu etc. 
(Overzigt eener nieuwe regeling 
der regtsbedeeling en derpolicie 
m Frankrijk), 1790, in 8.T0; 
—13.° Discours etc. (Verhande
ling over de vrijheid der eere
diensten), Mei, 1791, in 8.™; 

—- 14.° Rapport etc. (Verslag 
der commissie van algemeene ver
dediging , betrekkelijk het mi
nisterie van oorlog), 1793, in 
8.™ enz. 

SIFFREIN MAURY. — Zie 
MAURY. 

'* SIGAUDBE-LAFOND (JOANNES 
BJGNATÜS), een beroemde heel
kundige, te Dijon in 1740 ge
boren; volbragt zijne studiën 
in het Jesuiten-collegie zijner 
geboorteplaats. Hij bezocht ver
volgens de school Saint-Cême te 
Parijs, .en'vestigde zich in die 
stad, alwaar hij zich voorname
lijk op de praktijk der verlos
kunde toelegde. Later bezocht 
hij verscheiden andere steden van 
Frankrijk, in welke hij met het 
beste gevolg natuurkundige les
sen gaf: hij overleed te Bourges, 
in 1810. Onder zijne -werken 
onderscheidt men de navolgende: 
1.° Lecons etc. (Lessen over de 
proefondervindelijke natuurkun
de), 1767, 2 dl.* in 12.™°; — 
2.° Lecons etc. (Lessen over de 
dierlijke huishoudkunde), 1767, 
2 dl.» in 12.™; — 3.0 Lettres 
etc. (Brieven over de genees
kundige electrieiteit), 1771, in 
12.mo 5 — 4.0 DescripHon etc. 
(Beschrijving en gebruik van een 
proefondervindelijk natuurkun
dig kabinet), 1775, 2 dl.» in Ij 

8.vo, en 1784, 2 dl.ft; — 5.» 
Elemens etc. (Grondregels der 
bespiegelende en proefondenm- ' 
delijke natuurkunde), een ver
volg op het voorgaande werk, 
1787 4 dl." in 8.™, in het 
Spaansch vertaald door TADBEO 
LOPE, 1782 — 1789, 5 dl.» 
in 4. t 0 ; •— 6.° Dictionnaire etc. 
(Woordenboek van de wonderen 
der natuur) 1781 , 2 dl.*, in 
8.vo door WEBEL in het Hoog-
duitsch vertaald; 7.°Lareligm 
etc. (De godsdienst tegen de on-
geloovigheid der eeuw verdedigd}, 
Parijs, 1785, 6 dl." in 12.™ 
en een aantal anderen. 

SIGEA (ALOYSIA), te Toleio 
geboren, en in 1560 overle
den, was de dochter van DIEGO 
SIGEA, die haar zorgvuldig op
voedde, en haar met zich naar 
het hof van Portugal nam. 
AXFONSUS CUEVA van. Burgos, 
trad met haar in den echt. 
Men heeft van ALOYSIA SIGEA 
een Latijnsch dichtstuk, getiteld 
Sintra, naar den naam van 
eenen berg in EstramaduMi 
alwaar men, volgens een volks
verhaal de Tritons of zee-goden, 
op den jagt-hoorn heeft zien 

spelen. Het schandelijke boek: 
De arcanis Amoris et Veneris< 
hetwelk haren naam draagt, j s 

niet van haar. Degenen, * 
het haar hebben tóegeschreven, 
hebben de gedachtenis dier be
roemde vrouw grootelijks belee-
digd. Het is een voortbrengsel 
den bedorven geest van CHOIIIER 
waardig (zie dat artikel). Be
halve de Sintra, gaf zij in hf1 

licht: 1.° Dertig latijnschcbff 
ven; — 2.n Diulogns de dip' 
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rentia vitoi rusticm et urbww. 
ALOÏSIA was eene der onderwij
zeressen van MARIA van Portu
gal, dochtervan JQAKNESIII, en 
later echtgenoote van Pniiappos 
II. Zij schreef aan Paus PAULUS 
III eenen brief, in vijf talen: 
Latijn, Grieksch, Hebreeuwsch, 
Syrisch en Arabisch. 

SIGISBERTÜS Of SlGBERT, ko-
ning van Oostelijk-Engelmd, 
door den eerwaardigen BEDA, 
zeer verlichte en zeer christe
lijke Koning genaamd, werkte 
om het geloof in zijne staten 
te doen bloeijen, stichtte kerken, 
kloosters en scholen, en ver
liet vervolgens den troon, om 
te Knobersburgh, tegenwoordig 
Burgh-Castle, in het graafschap 
Suffolk, monnik te worden. 
Hij werd in 642 vermoord, 
met EGRICH, zijnen neef, dien 
hij in zijne plaats op den troon 
had verheven. Het feest van 
SIGISBERTÜS wordt in verschei
den kerken van Engeland en 
Frankrijk gevierd. 

SIGISBERTÜS of SIGEBERT , der
de zoon van GLOTARIUS I , be
kwam in 561 het koningrijk 
Austrasië tot zijn deel, en huw
de met BRUNEHAUT , die uit het 
arianismus tot de Catholijke 
godsdienst was overgegaan. Het 
begin zijner regering werd ver
ontrust, door eenen inval der 
Hunnen in zijne staten; maar 
hij hakte een gedeelte derzelve 
in de pan, en dreef de overigen 
over den Rijn terug. Hij wend
de vervolgens zijne wapens te
gen GHIMEIUCII I , koning van 

Soissons, die, van zijne afwezig
heid gebruik makende, zich van 
Reims en eenige andere steden 
van Champagne had meester ge
maakt. Hij heroverde die sle-

^ e n , en in het koningrijk Sois
sons gevallen zijnde, maakte 
hij zich meester van de hoofd
stad deszelven, en noodzaakte 
zijnen broeder den vrede aan-
tenemen op de voorwaarden, 
welke hij hem wilde voorschrij
ven. Na verloop van eenige 
jaren verbrak hij denzelven, op 
verzoek der koningin BRUNEHAUT, 
om den dood te wreken van GAL-
SÜINDA, zuster dier vorstin eri 
echtgenoote van CHILPERICH. De 
voorspoed van SIGISBERTÜS was 
verbazend, en de zegepraal 
volgde hem alom, toen hij in 
575, door huurlingen van FRÈ-
DEGONBE, de bron der ongeluk
ken van CHILPERICH, die met haar 
na den dood van GALSOINDA, in 
den echt was getreden^vermoord 
werd. SIGISBERTÜS Verd door 
al zijne onderdanen betreurd, 
daar hij door zijne innemend' 
heid, zijne zacht- en edelmoe
digheid hunnen wellust uit? 
maakte. — Blen moet hem niet 
verwarren met SIGISBERTÜS, bij-
'genaamd den Jongen, zoon van 
DAGOBERT , en in 638, zijn op
volger in het koningrijk Anstror 
sië. Deze in 656 overleden 
vorst heeft door zijne godsvrucht 
verdiend onder de Heiligen ge
plaatst te worden: men viert 
zijn feest in de hoofdkerk van 
Nancy, alwaar zijne overblijf
selen bewaard worden. SIGIS
BERTÜS van Gemblours, heeft 
het leven van dezen koning bo-

4 
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schreven. Men vindt hetzelve ü 
in het lfi deel der maand Fe-
bruarij van de Acta Sanctorum. 

SIGISBEJRTÜS , monnik der ab
dij van Gemblours of Gembloux, 
in de Belgische provincie Na
men, in 1030 geboren, onder
wees gedurende verscheiden ja
ren in het klooster van den 
H. ViKCENTiDS te Mets, en over
leed te Gemblours in 1112. Hij 
werd voor een' verstandig man, 
voor eenen algemeenen geleerde 
en eenen goeden dichter gehou
den , en het is ongetwijfeld, 
de ijdelheid, welke hem zijne 
talenten inboezemden en de 
lofspraken, die hem wegens 
dezelve ten deel vielen, welke 
hem den geest van zijnen staat 
deden vergeten, zoodanig zelfs 
dat hij de partij koos van den 
geestelijken ambtswoekeraar en 
scheurzieken HENDRIK IV, te
gen de heilige Pausse'n GREGO- ! 
MUS Vny^ÜRBANUs II en PA-

SCHALIS I I . SlGISBERTUS is de 
schrijver 1.° eener Krönijk, 
waarvan men het oorspronke
lijke bewaart in de Bibliotheek 
van Gemblours, en waarvan de 
beste uitgave is dievanAuBEKT 
LTS. MIRE, Antwerpen, 1608, 
in 8.™ PISTORIUS heeft dezelve 
opgenomen in zijne Scriptor es 
Germaniei, 1." dl. zij begint 
met het jaar 381, waarmede 
die van ËDSEBIUS eindigt, en 
gaat tot het jaar 1113. Dezelve 
is door verscheiden schrijvers 
voortgezet. Men moet geenerlei 
geloof hechten, aan hetgene, 
wat hij verhaalt, betrekkelijk 
de Paussen, die geschillen met 
keizer HENDRIK IV hebben ge

had, lila, zegt VALERIUS AN-
DffiEAS, non tamfacta quam a 
SIGEBERTO confiola. De H. AN-
SELMÜS heeft hem in zijnen 8.en 

brief, BARONIUS in het 11.e dl. 
zijner Jaarboeken en BELLARSII-
KDS in zijne De Scriptoribus eed. 
wederlegd; — 2.° Vie etc. (Leven 
van den H, THEODORICÜS) , bis
schop en stichter van het kloos
ter van den H. VINCENTIUS te 
Mets, door LEIBNITZ in zijne 
Scriptores rerum Brunswicen-
sium opgenomen. — 3.'J Vie etc. 
(Leven van den E, honing SI
GISBERTÜS) in het vorige artikel 
vermeld; —̂ 4.° Vie etc. Leven 
van den H. GUIBERTÜS, stichter 
van het klooster van Gemblours; 

— 5.° Gesta abbatum gembla-
censium, door eenen kweekeïing 
van SIGISBERTÜS voortgezet tot 
het jaar 1136, voorkomende ia 
het Spicilegitmi van D. D'ACHE-
R Y J — 6.° De viris illustribus, 
Antioerpen, 1639, in fol. Nog 
worden er te Gemblours ver
scheiden werken in handschrift 
van SIGISBERTÜS. bewaard, als: 
1.° Passio sanctce LVCÏJE, een 
dichtstuk; — 2.° Passio The-
bceorum een dichtstuk;— 3.° 
Vüa et passio sancti LAMBERTI; 

— 4.° De jejunio quaiuor teni-
por urn; — 5.<> Ecclesiastes versu 
heroico descriptus etc. In zijn 
werk de viris illustribus geeft 
hij de lijst zijner lettervruchten 
op; er komt er een onder voor 
getiteld: Apologia ad HENRICOM 
imperatorum contra eos qui co-
lumniabantur missas conjugato-
rum presbyterorum, een werk 
dat verdwenen is , en niet had 
behooren te verschijnen. 
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SICISMUNDÜS (heilige), koning 
, van Bourgondië volgde in 516, 
op GRONDEBAUD , zijn' vader, 
die een ariaan was. De zoon 
door den heiligen AVITDS, bis
schop van Viènne, in de ware 
godsdienst onderwezen, zwoer 
deze ketterij af. In 516 slichtte 
hij het beroemde klooster van 
den H. MAUEITS , te Agaune in 
Walliserland. Hij zuiverde zijne 
staten van het gif der ondeug
den en der ketterij. ,Het is aan 
zijnen ijver dat men de beleg
ging der kerkvergadering van 
Epaone, waarin de H. AVITÜS 
voorzat, te danken heeft. Na 
den dood zijner vrouw AMAL-
BERGA , bij wien hij eenen zoon 
had verwekt, SIGEEICH genaamd, 
trad hij andermaal in. den echt. 
De jonge prins haalde zich de 
verontwaardiging zijner schoon
moeder op den hals, die hem 
beschuldigde het ontwerp ge-
smeed te hebben van het leven 
en de kroon aan zijnen vader te 
ontnemen, zulks was eene las-
leringj de vader viel echter in 
den strik, en deed zijnen zoon 
van het leven berooven. Doch 
weldra .erkende hij zijne dwa
ling, en nam de wijk naar het 
klooster, van Agaune, om er 
zijne ligtgeloovigheid en over
ijling door de tranen van boet
vaardigheid uittewisschen. Hij 
rigtte er de acemeien (geestelij
ken die niet sliepen) op, ten 
einde in de kerk een duurzaam 
gedenkteeken van zijne smart 
en zijn berouw natelalen. Cnxo-
DOMIR, zoon van CLODOVEUS, 
verklaarde hem den oorlog: 
SIGISMUNDÜS werd geslagen, ge-

D 

vangen 'genomen, en naar Or-
leans gezonden. Hij werd ver
volgens in 523 omgebragt en 
met zijne vrouw en kinderen, 
in eenen put van het dorp 
Saint-Père-Avy-la-Colombè , 4 
mijlen van Orlëans, geworpen. 
Zijne overblijfselen werden te 
Agaune bewaard, maar keizer 
KAREL IV liet dezelve naar 
Praag vervoeren. Men heeft 
hem soms, even als aan andere 
deugdzame mannen van dien 
tijd, die eenen ge welddadigen 
dood stierven, den naam van 
martelaar gegeven. Zijn Leven, 
door GREGORIUS van Tours be
schreven, komt voor. in de 
verzameling der Bollandisten. 

SIGISMÜNDDS van Luxemburg, 
keizer van .Duüschland, zoon 
van KAREL IV, en broeder van 
keizer 'WENCESLAUS, werd in 
1366 geboren. Hij trad in den 
echt met BIARIA, koningin' van 
Hongarije, dochter van LODE-
WIJK den groole, en werd in 
1386 lot koning van dat land 
verheven. De Turken maak
ten dagelijks vorderingen in 
Europa; en Bulgarije, waarvan 
zij zich hadden meester ge
maakt, deed hen de Hongaar-
sche grenzen naderen. Zy be
gonnen reeds Servië, Bosnië en 
Wallachijë te verontrusten, wel
ker vorsten als " leenpligtigen 
aan de kroon van Hongarije, 
regt hadden, hunne loevlugt tot 
de bescherming des konings te 
nemen. Het gecombineerde plan 
van overwinningen, waarnaar 
deze ongeloovigen streefden, en 
dat Hongarije en de geheele 

5 
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•Christenheid scheen te bedrei
gen, wekte de aandacht van 
SIGISMÜNDUS. Hij verbond zich 
met den keizer van Eonstan-
tinopel, en verzocht hulp aan 
verschillende hoven van Europa, 
ten einde zich in staat te stel
len, om aan zulke geduchte 
vijanden het hoofd te bieden. 
De graaf van Nevers, zoon van 
•den Hertog van Bourgondië, 
"voerde hem eenen talrijken adel, 
en een corps van tien duizend 
Franschen, alle uitgelezene man
schappen, aan. Een leger van 

* 130,000 man verzamelde zich 
onder de standaards van SIGIS
MÜNDUS , die zeer verlangde, 
naar de herovering van Bulga
rije, hetwelk in 1396, in dat 
gewest doordrong, en Nicopolis 
kwam belegeren. Na dat BAJA-
ZET, aan het hoofd zijner geheele 
magt, was aangerukt, om die 
stad te ontzetten, behaalde hij 
«ene volledige overwinnig. SI
GISMÜNDUS, in.zijnen terugtogt 
afgesneden, koos de partij om 
zich op den Donau in te sche
pen en zich over Konstantino-
pel te redden. De langdurige 
afwezigheid van dien vorst, ge
paard met den afkeer, welken 
de Hongaren voor hem hadden, 
deed het gerucht van zijnen 
dood geloof winnen, en ver
oorzaakte nieuwe onlusten in 
Dalmatië. Bij zijne terugkomst 
wond hij alle geesten tegen zich 
op, door de buitengewone ge
strengheid , welke hij ten opzigte 
van de bewerkers van den op
stand aan den dag legde. De 
staten deden hem, in 1399 in 
hechtenis nemen en in het kas
teel van Ziklos opsluiten. Lx-

DISLAUS of LANCELOT kwam uit 
Napels om hem zijne kroon te 
ontnemen; maar deze onder
neming had geen gevolg. SI
GISMÜNDUS verkreeg zijne vrijheid 
en den troon weder, en werd in 
1410 tot keizer, verkozen. Na 
tot herstel der rust in Duitsch-
land verschillende staatsregelin
gen te hebben ontworpen, legde 
hij zich toe op de bevrediging 
der Kerk, en om de scheuring 
te doen ophouden die haar ver; 
woestte. Te dien einde trok hij 
over de Alpen, en begaf zich 
naar Lodi. alwaar hij met Paus 
JOANNES XXIII overeenkwam, 
eene kerkvergadering te beleg' 
gen. De stad Constans werd, 
tot de verzamelplaats dier door
luchtige vergadering bestemd; 
dezelve begon in 1414, en_was 
zamengesteld uit eene buiten
gewone menigte prelaten en 
leeraars (zie eerste deel, blz-
110 van het voorwerk). De 

keizer was er bijna altijd te
genwoordig , en bij verschillen
de gelegenheden blonk zijn ijver 
uit. Daar PETRUS DE LUNA, 
die' den naam van BENEDICTIJS 
XIII had aangenomen, voort
ging met het gezag van he' 
concilie te trotseren,, begaf 
SIGISMÜNDUS zich naar Roussülon> 
ten einde hem te bewegen van 
de onwettige Pauselijke waar-

, digheid aftezien. Wijl hij daarin 
'niet had kunnen slagen, bega1 

hij zich eerst naar Parijs en 
daarna naar Londen, om_ niet 
de koningen van Frankrijk en 
Engeland over de middelen te 

beraadslagen, om den vrede aan 
de Kerk en aan Frankrijk-terug 

j to geven j maar hij kwam te 
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Constans terug, zonder zijne 
onderneming te hebben kunnen 
doen slagen. Intusschen droegen 
zijne zorgen veel bij om de scheu
ring te doen ophouden. (Zie 
JOANNES XXIII enMARTmus V); 
maar terwijl hij aan de Kerk 
den vrede gaf, wikkelde hij 
zich in eenen bloedigen oorlog. 
JOANNES HÜSZ en HIERONYMUS 
VAN PRAAG waren door het Con
cilie van hunne waardigheden 
ontzet en aan den wereldlijken 
arm overgeleverd, die hen, na 
vruchteloos alle middelen te 
hebben uitgeput om hunne 
hardnekkigheid te overwinnen, 
tot den brandstapel veroordeel
de (zie HÜSZ). Daar de Hussi-
ten den dood dier beide ketters 
wilden wreken, zoo wapenden 
zij zich tegen den keizer. ZISKA 
•was aan hun hoofd. Hij be
haalde in 1419 eene volkomene 
overwinning op SIGISMUNDÜS , 
die in zestien jaren naauwelijks 
in staat was om met de rijles-
troepen en den bijstand der 
kruisvaarders Bohème te onder
werpen. Deze vorst overleed te 
Znaïm in 1437, na de nog smeu
lende onrust-vonken van Bohème 
uitgedoofd, en zijnen schoon
zoon ALBERTÜS van Oostenrijk, 
als erfgenaam zijner staten te 
hebben doen erkennen. Sedert 
hem is de twee-hoofdige adelaar, 
eerst als zinnebeeld der beide 
rijken van het Oosten en het 
Westen gebruikt, steeds in het 
wapenschild der keizers behou
den gebleven. Deze vorst was 
welgemaakt, milddadig, beschei
den en zeer geleerd. Hij sprak 
verschillende talen zeer naauw-
keurig, en terwijl hij in tijd 

van vrede met luister regeer
de, was hij, ofschoon het hem 
noch aan wakkerheid noch aan 
moed ontbrak, in den oorlog 
zeer ongelukkig. De keizerlijke 
kroon kwam na zijnen dood, 
in het huis van Oostenrijk, 
waarin zij verbleef tot aan de 
uitsterving van hetzelve, in 1740. 

SIGISMDNDUS I , Koning van 
Polen, bijgenaamd de Groote, 
zoon van CASIMIR IV, in 1466 
geboren, kwam in 1507, door 
de stemmen der Litthauwers 
en Polen, op den troon. Hij 
wendde de eerste jaren zijner 
regering aan, om de misbrui
ken , die door ' de zwakheid 
zijner voorgangers, JOANNES AL
BERTÜS en ALEXANDER, zijne 
broeders, in het bestuur ge
slopen waren,- te verbeteren. 
Hij herstelde de republiek, zoo
wel binnen- als buitenlands, in 
haren ouden luister; sloeg de 
Moskoviten, en verdreef hen 
in 1514 uit Litthauiven. Hij 
heroverde op de Duitsche rid
ders eenige Steden, welke zij 
aan Polen ontweldigd hadden, 
hakte in 1534 de Wallachijërs, 
dié eenen inval in zijne staten 
haddden gedaan, in de, pan, 
en verzekerde door zijne ze
gepralen aan Polen den vrede. 
Déze vorst overleed in 1548, 
door zijne onderdanen bemind, 
en door alle Europesche natiën 
geëerbiedigd, Hij was een wijze 
op den troon, een weldadig 
vorst, en een regtvaardig waar
deerder der verdienste. Hij 
legde er zich op toe om de 
zeden der Polen te beschaven, 
de wetenschappen en kunsten te 
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doen bloeijen, de oorlogsplaat-
sen te versterken, de voornaam
ste steden te verfraaijen, en 
zijn rijk voor de nieuwe ket
terijen te behoeden. Men verwijt 
hem echter van in al het ha
telijke van zijnen neef ALBERT 
van Brandenburg, grootmeester 
der Duitsche orde gedeeld te 
hebben, aan wien hij onwet-
tiglijk de beleening van het 
hertoglijke Pruissen gaf, en die 
zich daardoor in staat zag ge
steld , het luteranismus kracht-
dadiglijk te beschermen en te 
bevorderen. Hij bezat zulk eene 
buitengewone ligchaamskracht, 
dat men hem als den HEKKULES 
van zijnen tijd beschouwde. 

SIGISMUNDUS II, bijgenaamd AU
GUSTUS, zoon van den voorgaan
de, in 1520 geboren, volgde 
zijnen vader in 1548 op. Zoodra 
hij zich meester zag van den 
troon,, liet hij aan BARBARA 
RADZIWIL, zijne minnares, met 
welke hij in het geheim gehuwd 
was, al de eerbewijzen toebren
gen, die haar in hoedanigheid 
van koningin toekwamen. De 
natie overwoog op eenen land
dag , of zij een zoo onevenredig 
huwelijk niet verbreken zoude: 
hij vond geenen steun dan in 
degene, welke de nieuwe dwa
lingen hadden omhelsd, of die 
dezelve begunstigden) uit er
kentenis stond hij toe, de kin
deren naar de kettersche uni
versiteiten van Duüschlmd te 
zenden, hetwelk tot dusverre 
verboden was geweest. Het was 
hierdoor, dat de ketterij iu Polen 
doordrong. In het vervolg ont
waakte zijn ijver, en hij werkte, 

om de onlusten, door dé ketterij 
ontstaan, te doen ophouden; doch 
deed zulks met weinig vrucht. 
» liet is veel gemakkelijker, zegt 
een christelijke staatkundige, 
dergelijke rampen voortekomen, 
dan om dezelve te herstellen, 
of er de uitwerkselen van te 
beperken: eene werkzame voor-
zigtigheid is voldoende, om de 
dwaling in hare beginselen te 
beteugelen, de moed, met de 
magt vereenigd, is niet altijd 
toereikend om haar, wanneer 
zij eenmaal hare vlugt genomen 
heeft, te onderdrukken." On
der zijne regering, werd LU-
thauwen, reeds onder JAGEUO 
(Zie WLADKLAW V) met Polen 
vereenigd, op den landdag van 
Lublin, in 1569, plegtiglijk tij 
hetzelve ingelijfd. Hij bragt Lijf-
land aan de kroon, vaardigde 
in 1566 een plegtig besluit uit 
tegen deSocinianen, en overleed 
in 1572. Met hem eindigde de 
mannelijke linie der JAGELLO'S. 
De hertog van Anjou, later ko
ning van Frankrijk, onder den 
naam van HENDRIK III, volgde 
hom op. Ofschoon SIGISMUNDUS 
AUGUSTUS den vrede beminde, 
en traag in den raad was, was 
hij echter dapper en wakker als 
het om handelen te doen was. 
De vrouwen-zucht, en de onbe
dachtzame bescherming, welke, 
hij in den beginne aan onrustige 
en gevaarlijke sectarissen ver
leende, waren bijna de eenige 
vlakken zijns levens. Do schrij
ver der Teutonische geschiedenis 
verwijt hem daarenboven, hei-
slechte voorbeeld van zijnon va
der te hebben gevolgd, door de 
uitgestrekte bezittingen, welk" 
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de Duitsche orde in Li/ffland 
had,, weggenomen, en hel aarts
bisdom liiga vernietigd te heb
ben. » Men ziet wel, voegt hij 
er bij, dat överweldigingen zel
den goed gedijen. Van zoo vele 
onmetelijke bezittingen, welke 
Polen aan de teutonische orde, 
zoowel in Pruissen als in Lijf-
land heeft ontweldigd, blijft aan 
hetzelve tegenwoordig niets meer 
over, dan eenige regten, op de 
steden Thorn en Dantzig en de 
opperleenheerschappij over Coer-
land; en dit laatste iegt, of
schoon zeer wezenlijk, wordt 
zoo zeer in evenwigt gehouden 
door den invloed van Rusland, dat 
men zich bijna geneigd zou gevoe
len hetzelve onder" zijne veflie-
zen te rangschikken." MENCKE 
heeft het Leven van SIGISMUNDUS 
II beschreven, en te Leipzig ,• 
1703, in 8.™ doen drukken, j 

SIGISMUNDUS III, zoon van Jo-
ANNKS III, koning van' Zioeden, 
in 1566 geboren, beklom den 
troon van Polen in 1587, en 
werd gekroond met- uitsluiting 
van MAXIMILIAAN van Oostenrijk, 
die door eenige heeren was ver
kozen. Na den dood van zijnen 
vader, ging hij in 1594 den 
schepter van Zweden aanvaar
den. Deze vorst was een ijverig 
Catholijk, waarom hij weldra aan 
zijne_ nieuwe onderdanen, in de 
dwalingen van LUTHER verval- , 
len, mishaagde. KAREL, prins 
van; Sudermanland, oom des 
konings, bediende zich van dezo 
gelegenheid, en liet zich, in 
1604 de kroon op het hoofd 
plaatsen. Deze overweldiging 
was hot zaad van eenen zeer 

laugdurigen oorlog, in welken 
SIGISMUNDUS niet gelukkig was. 
Hij had nog andere geschillen 
met de Tartaren cnMoskoviten, 
op welke hij eenige overwinnin
gen behaalde; maar GUSTAAF-
ADOLF deed hem van eenen an
deren kant verliezen ondergaan. 
Van onrust verteerd , overleed 
hij in 1632. De godsvrucht, 
de regtvaardigheid, de zacht
moedigheid waren de hoofdtrek-
ken van de inborst diens vorstes. 
Hij verloor de kroon van tvieden, 
door zich voor de:belangen der 
Catholijke godsdienst te verkla
ren. Het was mede dezelfde-
ijver, die hem van het Bloskovi-
sche rijk beroofde. Hij was een 
te groole vriend der waarheid, 
dan dat hij dezelve aan eenig 
belang zou hebben opgeofferd: 
de geringste veinzerij scheen 
hem eene soort van afvalligheid 
toe. Zijn oudste zoon volgde 
hem,op, onder den naam van 
WLADISLAW VII. , 

SIGLEEUS (MicHAëL), syndicus 
der stad Hermanstad in Zeven-_ 
bergen, is de schrijver van een 
werk getiteld: Chronologie/} re-
rèm Hungarieanm, Transilva,' 
nicanm etc. lïbri IL Hij verhaalt 
met opregtheid de onlusten, 
waarvan hij getuige is geweest.-
Dit werk', langen tijd in hand
schrift gebleven, is in het licht 
verschenen, in het Apparakis 
ad historiam Hungarix, sive 
Collectio miscella in decades dis 
tribiita, Presburg, 1735, in fol. 

SIGNORELLI (LUCAS), een schil
der, in 1440 te Corlonageboren, 
en in 1521 overleden; heeft te 
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Orvieto, te Loretto, in zijne 
geboorteplaats en te Home ge
arbeid. Hij was verbonden aan 
dé familie VASARI van Arezzo, 
en was «en der eersten, die in 
Toskanen het menschelfjke lig-
chaam volgens de ware regels 
der ontleedkunde schilderden. 
De communie der apostelen (te 
Cortona); de reis vanWoz&smet 
SEPHORA , en de afliondiging der 
oude wet (in de Sixtijnsche ka
pel te Rome), zijn zijne beste 
stukken. Het vak, waarin hij 
het meeste uitmuntte was de 
teekening. Hij bragt veel vuur 
en geest in zijne zamenstellin-
'gen. MICHAÖL ANGÈLO stelde 
dezelve,grootelijks op prijs, en 
heeft het niet beneden zich ge
acht, eenige trekken van dezen 
bekwamen kunstenaar te co-
piëren, . 

SIGONIO (EAREL), uit eene 
oude familie van Modena, al
waar hij in 1520 geboren werd, 
<loor zijnen vader'tot de genees
kunde bestemd, deed zijne genie 
hem echter tot de letterkunde 
overhellen. SIGONIO bekleedde 
eerst eenen leerstoel in zijne 
geboorteplaats, en verwierf de 
bescherming van den kadinaal 
GRIMANI. De ijverzucht van BAN-
DINEIAI, eenen anderen" beroem
den geleerde, deed hexa. Modena 
verlaten. Hij bekleedde andere 
leerstoelen te Venetië, te Bologna 
en eindelijk te Rome, alwaar hij 
in 1578 door Paus GREGORIUS 
XIII belast werd met de voort
zetting der Kerkelijke geschie
denis, door PANVINIO. begonnen, 
en verkreeg eene jaarwedde van 
de republiek van Venetië. Hij 

ging in 1584 in zijne geboorte
plaats sterven. Deze geleerde 
had eene belemmering in de 
uitspraak; maar hij schreef wel, 
en zijn Latijn is vrij zuiver. Hij 
weigerde, zieh naar STEPHANUS 
BATTORI , koning van Polen te 
begeven, die hem aan zijn hof 
wilde verbinden. Hij heeft nooit 
in den echt willen treden, en 
als men er hem de reden van 
vraagde, antwoordde hij : Mi-
NERVA en VENÜS hebben nooit te 
zamen kunnen leven. Er bestaan 
van hem een aantal werken, ge
zamenlijk uitgegeven, te Milane, 
1732 — 1733, 6 dl.n in fol. 
De voornaamste zijn: 1." De 
republica Hebmorum, eene or* 

• delijke verhandeling, die in een 
klein bestek, vele nuttige zaken 
bevat; — 2.° De republica Athe' 
niensium libri IV, geleerd en 
gezocht; — 3.° Historia de 0e-
cidentis imperio, een werk ge
schikt om de geschiedenis van 
het verval van het Bomeinsche 
rijk, en het ontstaan der vor-
stendommmen in Italië te leeren 
kennen; ~ 4.° Be regno Italiis 
libri XX, van het jaar 679 tot 
1300, een werk vol geleerde 
nasporingen, naauwkeurigheid, 
en door eene wijze critiek toe
gelicht ; — 5.° eene Éerkelijfo 
geschiedenis, Milane, 1734, 2 
dl.11 in 4.to, waarin vele ge
leerdheid doorstraalt. Nog heeft 
men van hem Aanteekeningen 
op TITÜS Livius, geleerde Ver
handelingen over het Bomein-
sche regt enz. [SIGONIO heeft 
hevige geschillen met ROBOR-
TELL'O gehad—- Zie dat arti
kel.] 
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* SIGORGNE (PETRUS), licenti
aat der Sorbonne, en deken der 
kerk van Mdcon, den 25 Octo-
ber 1719, te Rambercourt-les-
Pots, in Lotharingen geboren. 
Hij kwam zijne studiën te Pa
rijs maken, en na zijne proef
jaren, werd hij tot hoogleeraar 
der, •wijsbegeerte in het eollegie 
van Plessis benoemd. Hij was 
de eerste die het Newtonianis-
mus in liet onderwijs der uni
versiteit invoerde. Een zijner 
eerste werken was het Onder
zoek en de wederlegging der na
tuurkundige lessen, door PRIVAT 
DE MOLIÈRE , in het koninklijk 
eollegie gegeven. Deze geleerde, 
die de stelsels van NEWTON en 
DESCARTES gedeeltelijk aannam 
en verwierp, had groote planeet
slof jes uitgevonden, uit kleine 
zamengesteld, en er den grond
slag van een bijzonder stelsel 
van gemaakt. Er ontstond een 
strijd tusschen de beide natuur
kundigen, en de val der kleine 
stofjes is er de uitslag van 
geweest. Deze zegepraal, op 
eenen man behaald, dieeenen 
verdienden roem genoot, maakte 
den abbé 'SIGORGNE op de voor-
deeligste wijze bekend, en hij 
werd in 1775 tot de abdij van 
Bonnevauoobenoemd. Na van 
het onderwijs te hebben afge
zien, begaf hij zich naar Mdcon, 
alwaar hij met het dekanaat der 
hoofdkerk werd voorzien. Hij 
werd tegelijkertijd groot-vikaris 
van het diocees, en legde in 
dat beheer even zoo vele be
kwaamheid als wijsheid aan den 
dag. Het deel, hetwelke hij aan 
hetzelve nam, verslond zijnen 
t\jd niet zoodanig, dat hij zich 

nog niet met de wetenschappen 
en met werken betrekkelijk de 
zedekunde en de godsdienst zou 
hebben kunnen bezig houden. 
Hij overleed te Mdcon, den 10 
November 1809; in zijnen hoo-
gen ouderdom (van 90 jaren), 
had hij nog al zijne geestver-̂  
mogens behouden, en schreef 
nog met eene kracht, die men 
in eenen jongeling zou bewon
derd hebben. Er bestaan van 
hem: 1.° Examen etc. (Onder* 
zoek der natuurkundige lessen 
van het koninklijk eollegie), bö< 
ven reeds vermeld, 1740, 'in 
12.m°; — 2.° Róplique etc (We-
derantwoord aan den hem' BK 
MOLIÈRE , of enz.), 1741, in' 
12 mo • — 3,6 Institutions etc. 
{Newioniaansche instellingen, of 
inleiding tot de wijsbegeerte van 
NEWTON), 1747, 2 dl.» in 8.™j 
— 4.° Astronomimphysicco juxta 
Newtoni principia bremarum ad 
usum studiosce juventutis, Parijs, 
1767, in 4 > en in 8.™; — 
5.o Prcelectiones aslronomice new* 
tonianm, 1769, in 8."° •, — 
6.° Lettres etc. (Brieven in de 
vlakte geschreven, in anlèoord 
op de berg-brieven — die Mn 
J. J. ROUSSEAU — ) , Amsterdam, 
1765 in 12.mo; —_ 7.° Le 'pl\ï-
losophe etc. (De christelijke wijs-
geer, of Brieven aan eenen jm-' 
geling bij zijne intrede in de 
wereld, over de waarheid en 
noodzakelijkheid der godsdienst), 
1765, in 12.mo, nieuwe uitgave, 
1776, in 8.™; — 8." Oraison 
etc. (Lijkrede van Monsgr. den 
Dauphin), 1766, in 4. t 0; — 
9.° Oraison etc. (Lijkrede van 
LODEWHK XV), 1774, in 4.*°j 
—- 10.° Défense cte. (Verdedi-
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ging van de eerste der waarhe
den), 1806: de abbé SIGORGNE 
was toenmaals 87 jaren. Tóen 
het Spectacle etc. (Schouwtooneel 
dór natuur) in het licht •ver
scheen, rigttë hij , onder den 
naam van eenen officier der rui
terij , aan den abbé PLUCHE 
eenen beoordeelenden brief. Er 
ontstond , hieruit tusschen de 
beide geleerden die als bestemd 
schenen, om elkander te hoog
achten , eene vertrouwelijke be
trekking. De abbé SIGORGNE 
keurde de nieuwe scheikunde af; 
hij schreef tegen dezelve op eene 
•wijze, bondig genoeg, om den 
bijval en de goedkeuring van 
verscheiden geleerde mannen te 
verwerven. In 1803, werd hij 
tot correspondent van het in
stituut benoemd, zoo als hij 
zulks van de akademie van we
tenschappen was geweest; hij 
was tevens lid van die van 
Nwitflj, van de maatschappij van 
kunsten en wetenschappen van 
Mdcon 'enz. 

1 het overige lijden en de werk
zaamheden des apostels. Men 
viert het feest van den H. SILAS' 
op den 13 Junij. De H. HIE-
RONYMUS (Brief 143), zegt dal 
SILAS dezelfde is als SUWANUS, 
waarvan gewag wordt gemaakt 
bij II Corint. I , 19 — , I 
Thess. I , 1 — II T.hess. I, 1 
— I Petr. V, 12; maar de 
Grieken onderscheiden dezelve, 
en DOROTHEUS en de H. HIPPO-
LITUS zeggen, dat SILAS, bis
schop van Corinthe en SILVANIS 
bisschop van Thessalonica is 
geweest. 

• SILHON (JOASNES), gewoon 
staatsraad, en een der eerste 
leden van de Fransche akademie, 
te Sos in Gascögne geboren. Hij 
overleed als directeur van laatst
genoemd collegie,., in 1667. De 
kardinaal DE RICHELIEÜ gebruikte 
hem in verseheiden- gewigtige 
aangelegenheden, en verschafte 
hem jaarwedden. Men heeft van 
hem. eene Verhandeling over de 
onsterfelijkheid der ziel, Parijs, 
1634, in 4.io en eenige staat
kundige werken. 

SlLHOUETTE (STEPHANUS DE), 

te Limoges, in 1709 geboren, 
werd algemeen tegen-boekhouder 
en minister van staat. Hij be
kleedde dien post in netelige 
tijden: de verderfelijke oorlog 
van 1756 had de schatkisten 
des konings en de hulpbronnen 
der particulieren uitgeput, door 
spaarzaamheid en hervorming 
wilde hij er in voorzien, doch 
wijl hij zich daardoor een aan' 
tal vijanden berokkende, behield 
hij zijnen post > slechts acht 

SILAS {heilige), een der 72 
leerlingen, werd met JUDAS ver-' 
kozen, om het besluit van het 
concilie van- Jeruzalem, betrek
kelijk de waarneming der wette
lijke plegtigheden naar Antiochië 
te gaan overbrengen. SILAS 
verbond zich aan den heiligen 
PAULÜS en volgde hem bij het 
bezoeken, hetwelk deze apostel 
deed . der kerken van Syrië en 
Cilicië, van waar zij in Mace-
diOnic kwamen. Hij werd met 
hem door de overheden van 
Philippië, uit haat jegens het 
Christendom, met roeden gc-
geesekl, en had vcol deel aan 
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maanden. Hij begaf zich naar 
zijn landgoed van Brie-Sur-
Marne, alwaar hij als een chris
telijk wijsgeer leefde, weldaden 
onder zijne leenpligtigen ver
spreidde , en van elke gelegen
heid om wel te doen gebruik 
maakte. Hij overleed in 1767. 
De werken, welke, hem in het 
gebied der letteren'bekend heb
ben gemaakt", zijn: 1.° Idéé etc. 
(Algemeen denkbeeld v'an . het 
Sineesch bestuur), 1729, in 4 > ; 
1731, in 12.™ j — 2.°Réflexi-
ons etc. (Staatkundige bedenkin
gen over de groote vorsten), 
naar het Spaansch van BALTHA-
SAR GRACIAN, 1730, in,4.t» en 
inl2 .m° ; — 3.0 eene onbefijmde 
Vertaling (in het Fransen), van 
POPE'S Proeve over den mensch, 
in 12.m° Deze vertaling is ge
trouw , de stijl derzelve is be
knopt en bondig, doch men 
zou er soms meer welsprekend
heid en duidelijkheid in wen-
schen. Het is te denken dat 
hij zich met een ander werk 
zou hebben bezig gehouden, 
indien hij het onderwerpelijke 
met eene behoorlijke gestreng
heid had beoordeeld (zie POPE); 
4.° Mélanges etc. (Letterkundige 
en wijsgeerige mengelingen) van 
POPE, 1742, 2dl.» in 12.»°; 

XXXIII. DEEL. E 

5.o Traite etc. (Letterkundige ver
handeling over het geluk), 1741 , 
in 12.mo; — 6.° L'union etc. 
(De vereeniging der godsdienst 
en der staatkunde) van WAR-
BURTON, 1742, 2 dl.» in 12.*>° 
een uitmuntend werk, waarin 
men het verwijt wederlegt, aan 
de leer des Evangelies gegeven, 
van met de hulpmiddelen der 

•staatkunde niet te strooken; en 
waarin wordt aangewezen dat 
de ware staatkunde een geheel 
natuurlijk resultaat der christe-

• lijke.grondbeginselen is: dit had, 
BOSSÜET reeds bewezen in zijne 
Traite etc. (Verhandeling over 
de staatkunde der II. Schrift (*). 
SILHOUETTE hield zich gaarne 
met dergelijke werken bezig, en 
deed zijn best om dezelve te ver
spreiden. Zijn godsdienst-ijver 
was wakker en verlicht, zijne 
godsvrucht teeder en werkzaam. 

Sinus ITALÏCUS (CAJDS), in 
het jaar 25 der christelijke jaar
telling geboren, werd Romeinsch 
consul in het jaar 68, en over
leed in het begin der regering 
van TRAJANUS, in den ouder
dom van 75 jaren; hij stierf 
den hongerdood, daar hij dén 
moed niet had, de ziekte te 
verduren, welke hem aangetast 

• (*) » Het veiligste bolwerk vaneenen staat," zegt FKHÉLOK,» is de regt-
vaardigheid, de gematigdheid, de goede trouw, en de zekerheid, waarin 
uwe naburen verkeeren, dat gij buiten staat zijt, hun grondgebied te 
overweldigen:" STAOTSIAÜS de Weldadige stelde dit grondbeginsel groot-
telijks op prijs, en voegde er bij: » Niets is meer geschikt, om de ge
slepenheid en list te verijdelen, dan de opregtheid en eenvoudigheid. 
De arglisligheid vernedert de staatkunde, even gelijk de schijnheiligheid 
de godsvrucht onteert; en de geheele veinzerij eens konings moet zich 
enkel tot stilzwijgen bepalen." — » De liefde voor de regtvaardigheid, 
heeft een zeer oordeelkundig man "gezegd, maakt veel vernuft noodeloos.". 
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had. Saros had eerst het be
roep van aanbrenger uitgeoefend; 
doch hij wischte deze vlak-later 
weder uit. Zijne fortuin was 
vrij aanzienlijk. Hij bezat een 
huis dat aan CICERO had toebe
hoord, en een ander, waarin 
zich het graf van VIRGIUUS be
vond, maar hij bezat noch de 
welsprekendheid van den eerste, 
noch het dichtvuur van den 
andere. Siuus is bekend door 
een Latijnsch Dichtstuh op den 
tweeden Punischen oorlog. Dit 
voortbrengsel gelijkt riaar eene 
courant, zoo wel door de zwak
heid der versificatie, als door 
de naauwkeurigheid en orde, 
met welke hij de gebeurtenissen 
voorstelt. Er komen echter zeer 
edele en grootsche gedachten in 
voor, en het' geheel is vrij zui
ver geschreven. Dit dichtstuk 
werd gedurende het concilie van 
Constans door POGGIO in eenen 
toren, van het klooster van 
St, Gall gevonden. De eerste 
uitgave van SILIUS ITALICOS, is 
van Rome, 1471, in ••tol DA-
Niët HEINSIUS heeft er te Ley-
den eene uitgave met geleerde 
a'anteekeningen van geleverd. 

SILLERI. — Zie BRULART 
(FABIO). 

SILVA. Men noemt vier be
kwame kunstenaars van dezen 
naam, te weten: FRANOISCUS, 
een schilder en beeldhouwer, in 
1641 overleden; AUGUSTINDS, èen 
beroemde beeldhouwer; FRAN
CISCUS , bijgenaamd de Jonge, 
klein-zoon van den voorgaande, 
mede een beeldhouwer, te Bonn, 
in 1737overleden, KARELFRAN

CISCUS, een beeldhouwer en 
bouwkundige, in 1663 geboren, 
en te Milane in 1726 overleden. 

SlLVA (JOANNES BAPTISTA), te 
Bordeaux in 1684 geboren, was 
de zoon van eenen geneesheer 
en omhelsde hetzelfde beroep. 
Na in den ouderdom van 19 
jaren, te Montpeltier den doc
toralen hoed te hebben ontvan
gen , kwam hij te Parijs, en 
verkreeg in 1712, denzelfden 

' rang in de geneeskundige facul
teit dier stad. Daar hij door 
verscheiden gewigtige genezingen 
eenen groóten roem had ver
worven , zoo werd hij in de 
aanzienlijkste huizen- gezocht. 
Zelfs in vreemde landen drong 
zijn roem door. DeczarhiCA-
THARINA liet hem den post van 
haren eersten- lijfarts, met aan
zienlijke voordeelen aanbieden; 
maar SILVA wilde het land niet 
verlaten, waaraan hij zijne ge
boorte , zijnen roem en zijne 
fortuin te danken had. Hij 
overleed te Parijs in 1744,met 
de titels van eersten lijfarts van 
den' prins van Condè en van 
raadplegend geneesheer des lW' 
nings. Hij heeft nagelaten: !•* 
Traite ete. (Verhandeling 00 
het gebruik der verschillens 
aderlatingen en voornamelw 
over die aan den voet), 1727» 
2 dl.»; in 12.»° en 2.P Dis*»* 
tions etc. (Geneeskundige verlig' 
delingen en raadplegingen), ^ 
rijs, 1744. 2 dl.» in 12.»° 

SILVA. — Zie SÏXVA en BJEJOS' 

* SILVANI (GHÉRAR»o),een 
bekwame bouwkundige en beeW' 
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houwer van Florence, alwaar 
hij in 1579 werd geboren, heeft 
zeer schoone werken uitgevoerd, 
de meeste in zijne geboorteplaats; 
men noemt onder anderen het 
prachtige paleis Riccardi in de 
Guelfonda-struBt (thans Via lar
go); dat van den markgraaf 
CAPPONI, de kerk en het kloo
ster der Theatijnen, de voorge
vel van het paleis STROZZI ; de 
kerk van het broederschap der 
ivondteekens (Stignaten); ie kerk 
van den H. FRANCISCÜS DE PAU-' 

'LA buiten Florence enz. SILVANI 
wordt onder de voornaamste 
Italiaansche kunstenaars gerang
schikt. Hij overleed in zijne 
geboorteplaats in 1675. — PE
TRUS FRANCISCÜS, zijn zoon en 
kweekeling, kwam te Parijs, 
en het was alstoen, dat men 
bij verbastering zijnen waren 
naam in dien van SILVAIN ver
anderde. Hij oogste roem in, 
en men telt onder zijne voor
naamste werken de kerk der 
paters van het Oratorium. 

SILVANÜS. — Zie SILAS. 

SILVANÜS (FLAVIUS), zoon van 
BONITÜS, Gallisch veldheer, werd 
onder de regering van CONSTANS 
tot den rang van bevelhebber 
der ruiterij verheven, en ver
volgens- tot dien van generaal 
der infanterie in Gallië. Hij. 
streed met voordeel tegen de 
barbaren; maar nadat hij zich 
in 355 door zijne soldaten tot 
Augustus had doen uitroepen, 
werd hij door URSICIKDS , dien 
CONSTANS tegen hem had opge
zonden ", en die, om in dit 

E 

oogmerk des te beter te slagen, 
den schijn had aangenomen, 
als of hij hem voor zijnen wet
tigen vorst erkende, met dolk
steken doorboord en afgemaakt. 

SiLVATICIS. — Zie PoRCHETTI. 

SILVERIÜS (Heilige), in Cam-
panië geboren, zoon van den 
Paus HORMISDAS , die alvorens 
zich aan de dienst der Kerk te 
verbinden, gehuwd was geweest, 
beklom den stoel van den hei- ' 
ligen PETRUS , na Paus AGAPE-
TDS.I, in 536. THEODATÜS, ko
ning der Gothen, plaatste hent 
met geweld op den pauselijken 
troon j maar deze verheffing 
werd niet als kanoniek be
schouwd, dan toen de geeste
lijkheid van Rome er hare goed
keuring aan gaf. Kort daarna 
maakte BELISARIÜS, veldheer van 
keizer JÜSTINIANÜS, zich meester 
van Rome. De keizerin THEO-
DORA besloot van deze gelegen
heid gebruik te maken om de 
secte der Acephalen, een' tak 
van het eutychianismus, uitte-
breiden. Zij trachtte SILVERIÜS 
in hare belangen te winnen; 
maar toen zij zag dat hare po
gingen vruchteloos bleven, be
sloot zij hem te doen afzetten. 
Men beschuldigde hem onregt-
vaardiglijk, verstandhouding met 
de -Gothen te hebben; men bragfc 
eenen brief te voorschijn, wel
ken men beweerde dat hij aan 
den vijandelijken koning geschre
ven had; maar het werd bewe
zen, dat dezelve gesmeed was, 
door eenen advokaat, MARCUS 
genaamd; zulks belette echter 

2 
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niet dat hij in ballingschap werd I 
gezonden, naar Patara in Ly-
cië, en dat men den 22 No- I 
vember 537, VIGIHUS in zijne | 
plaats tot Paus verhief. De 
bisschop van Patara nam open
lijk de verdediging van SILVE-
RIÜS op zich, begaf zich naar 
den keizer te Konstantinopel, 
bedreigde hem met de oordeelen 
Gods, indien hij de ergernis 
niet herstelde, en zeide hem : 
Er zijn"verscheiden koningen op 
de wereld, maar er is slechts 
één Paus'in de algemeeneKerk, 
JBSTINUNÜS, van den waren 
staat van zaken onderrigt, be 
val dat men SILVEMÜS op zij
nen stoel zou herstellen. In 
Italië teruggekeerd, werd hij 
door BELISARIDS , op verzoek 
zijner vrouw, die daardoor aan 
THEODORA zocht te behagen, op 
nieuw in hechtenis genomen. Hij 
werd naar het eiland Palmaria, 
tegenover Terracina verbannen, 
alwaar hij, volgens LIBERATOS , 
in 538 den hongerdood stierf. 

' PROCOPIUS , die toenmaals in 
'lialiê was, zegt, dat hij op 

ingeving van ANTONIA, vrouw 
van BELISARIUS, vermoord werd. 
Na zijnen dood, werd "VIGILIUS 
als wettige Paus erkend. Zie 
LiBERATüs, Breviarium, Cap. 
22 •) AciaSanctorum, Junii, ifi 
dl., blz, 13 , en de Jaarboeken 
van Italië door MURATORJ. 

SJLVESTER I (Heilige), Paus 
na den H. MELCHIADES, in Ja
nuari) 314, zond afgevaardigden 
naar het concilie van Arles, 
over de Donatisteh, en hield 
er zelf verscheiden te Rome. 
Ook zond hij VITUS en VINCEN-

TIUS, priesters der. Kerk van 
Rome, met Osros, bisschop van 
Cordova, in 325, naar de al
gemeene kerkvergadering van 
Nicea, ten einde er in zijnen 
naam tegenwoordig te zijn. Zijn 
dood, die in December 335 
plaats had, was die van eenen 
heilige. Het was-, onder zijn 
pausschap, dat de ketterij van 
ARIUS begon uittebarsten, die 
de Kerk zoo lang teisterde. De 
Handelingen van dezen heilige 
zijn apocryph. Men zegt dat hij 
in ballingschap naar den berg 
Soractis is gezonden geweest, 
ten tijde van KONSTANTIJN , en 
dat hij bij zijne terugkomst dien 
vorst doopte, en hem tevens 
van de melaatschheid genas; 
maar de levensbeschrijvers der 
heiligen van AnUverpen, op den 
21 Mei, BARONIUS, en vooral 
Noëi. of NATALIS ALEXANDER 4.e 

§. blz. 1 8 , bewijzen dat dit 
verhaal in al zijne bijzonderhe
den valsch is. 

SILVESTER I I , Paus vroeger 
GERBERT genaamd, in Au'vergne, 
uit eene geringe familie geboren, 
werd teAurillac, in het klooster 
van Saint-Gerauld Opgevoed, en 
door zijne verdiensten abt van 
Bobio in Lombardyë. Hij begai 
zich vervolgen naar Reims, al
waar hij met de school dier stad 
belast werd, en ROBERT, zoon 
van HUGO CAPET tot leerling had-
Zijne kunde verwierf hem zo° 
vele bewonderaars, dat hij, i" 
992 , na de afzetting van AB-
NDLF , op den aartsbisschoppe" 
lijken stoel dier stad werd ver
heven. Maar nadat deze in 99° 
door GREGORIÜS "V hersteld was. 
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begaf GERBERT zich naar keizer 
OTTO, die zijn leerling was ge
weest. Deze vorst verkreeg voor 
hem het aartsbisschop Ravenna. 
Nadat eindelijk Paus GREGÜRIUS V 
overleden was, verkreeg de ge
leerde benediktijner in 999, door 
de bescherming van denzelfden 
vorst, de Pauselijke waardigheid, 
welke hij bekleedde tot aan zij
nen dood, in 1003 voorgevallen. 
GERBERT was een der geleerdste 

jnannen zijner eeuw. Hij was 
ervaren in de wiskunde en in 
de meest afgetrokkene weten
schappen. Er bestaan van hem 
149 Brieven,, het Leven van den 
H. AMLBERTUS, aartsbisschop 
van, Praag,. en eenige Wis
kundige werken, die van zijne 
geleerdheid getuigen. (Zie MA-
BILLON , Analect. "2 dl.", bl. 215). 
•Sommigen schrijven hem de za-
menstelling van het uurwerk van 
Maagdeburg toe, (996), maar 
zulks is niet bewezen: men is 
van gevoelen dat de uitvinder 
der raderuurwerken is RICHARD 
WALIGFORD, abt van St. Alban 
in Engeland, die in 1326 bloei
de. BRENNO, kardinaal der. parlij 
van den onwettigen Paus Gui-
BERX, die eene eeuw na den 
dood van SILVESTER schreef, 
schaamt zich niette zeggen, dat 
deze Paus zich met de'toover-
en zwartekunst ophield; eene 
lastering die door MARTINÜS VAN 
POLEN , en de ketters der laatste 
tijden herhaald is. Dezelve wordt 
gelogenstraft door alle gelijktij
dige geschiedschrijvers, enbon-
dig wederlegd door GRETSER. 
GERBERT was de eerste Fransch-
man, die den stoel van den 

E 

•IL PETRUS beklom. Men heeft 
zich kortelings bezig gehouden, 
om hem in zijn vaderland een 
gedenkteeken op te rigten, en 
nasporingen te doen, om zijne 
geboorteplaats te kennen, en 
hem op zijne lasteraars te 
wreken. 

SILVESTER BE PRIERIO. — Zie 
MoZZOLINO. 

SILVESTRE (FRANCISCUS), een 
godvruchtige en geleerde overste 
der dominicanen, was uit eene 
beroemde lamilie 'van Ferrare : 
hetwelk hem FRANCISCUS FERRA-
RIENSIS heeft doen noemen. Hij 
overleed te Rennes op zijne be-
zoekingsreizen, in 1528, in 
den ouderdom van 54 jaren, 
na zijne orde met vele voorzig-
tigheid bestuurd te hebben. Men 
heeft van hem verscheiden wer
ken. De voornaamste zijn: 1.° 
goede Commentariiin op de boe
ken van den heiligen THOMAS, 
tegen de heidenen in het 9.edl. 
der Werken van dien heiligen 
leeraar; —• 2.° een Verdedig-
schrift tegen LUTHER; — 3.° het 
Leven der gelukzalige OSANNA 
van Mantua, religieuse. 

* SILVESTRE (ISRAÖL), een 
beroemde graveur, te Naney 
in 1621 geboren. Hij was, 
van moederszijde,. een neef van 
ISRAËL HENRIET , "eersten schil
der van den hertog van Lot
haringen, en ontving van dezen 
kunstenaar lessen in de teeken-
leunde. De vroegrijpe talenten 
van den jongen SILVESTRE trof
fen zijnen oom, die, daar hij 

3 
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zich niet bekwaam genoeg ge
voelde, om eenen zoo waardi-
gen kweekeling op te leiden, 
den vader deszelven aanraadde, 
hem naar Parijs te zenden, 
alwaar hij zich voornamelijk 
aan de teeken- en graveerkunst 
toewijdde. Hij muntte niet al
leen uit met het steëkijzer, 
maar teekende zoowel met de 
pen, dat zijne voortbrengselen de 
bewondering aller kenners weg 
droegen, die geene zwarigheid 

, maakten - dezelve met de door 
geheel Europa verspreide tee-
keningen van JACOBÜS CALLOT 
te vergelijken. Nadat LODEWIJK 

. XIV, een zijner landschappen, 
volgens deze nieuwe wijze ge-
teekend , en andere voortbreng
selen van dezen kunstenaar 
gezien had, verkoos hij hem 
om teekeningen en gravures van 
de koninklijke gebouwen te ver
vaardigen. SILVESTRE verkreeg 
vervolgens den titel van tee
kenmeester van den grooten 
Dauphin, met eene jaarwedde 
en eene huisvesting in het 
Lauwe. Daar hij de meester
stukken der kunst van nabij . 
wensehte te zien, ondernam 
hij twee reizen naar Italië, hield 
zich te Florence en te Rome 
op, alwaar hij met onderschei
ding werd onthaald1. In Parijs 
teruggekeerd, hield hij zich be
zig met "het in orde brengen 
zijner talrijke werken, die hem 

' alle eenen verdienden roem 
verwierven. Zijn werk bevat 
meer dan 1000 stukken onder 
welke men onderscheidt het 
Carrousel (Rij- of Bidderspel), 
dat in 1662 plaats had, en 101 
platen bevat; de vermaken van 

het bëtooverde eiland, in 7 pla
ten; de Gesigten van Parijs, 
en voornamelijk die van den 
Poni-Neuf genomen; Gesigtvan 
Rome, in- 4 stukken; Gezigten 
van Campo-Vaccino en van het 
Coliseum, enz. enz. Hij over
leed te Parijs in 1691. ISRAËL 
SILVESTRE heeft twee zonen 
nagelaten, die voor de teeken-
kunde zijne leerlingen waren: 
LODEWIJK, landschapschilder.te 
Parijs, in 1675 geboren, en in 
dezelfde' stad, in 1760 over
leden, en KABEL, die volgens 
de stukken van zijnen broeder 
gegraveerd heeft. Beide namen 
lessen van KAREL LEBRUN en 
van PARROCEL , een' schilder van 
veldslagen. KAREL overleed in 
het midden der 18.e eeuw. 

* SILVESTRE (de graaf CAMIL-
LUS) , een oudheid- en letter
kundige, te Padua, den U 
Junij 1645 geboren, studeerde 
te Rovigo, van waar zijne fa
milie oorspronkelijk was, en 
werd als een der geleerdste 
mannen zijner;eeuw beschouwd. 
Hij was bekend met de wetten, 
de wijsbegeerte, de wiskunde, 
de oude en nieuwe letterkunde, 
de talen enz. Hij was lid van 
de meeste geleerde genootschap
pen van Italië, der universi
teiten van Padua, Bologitö> 
Pisa enz., en bekleedde de 
eerste waardigheden der repu
bliek. De graaf SILVESTRE wend
de bijna zijne gehëele fortuin 
aan, om zich eene menigte 
zeldzame voorwerpen aan te 

schaffen, en alle vreemdelinge» 
kwamen zijn kabinet bezoeken i 
waarin men oude marmer-tafels» 
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opschriften, vazen, gedenkpen
ningen enz. vond. Hij heeft 
Gedichten, en eenige werken 
over verschillende takken van 
letterkunde vervaardigd j maar 
er is niets van hem tot ons 
gekomen dan verscheiden Ver
handelingen, en Verklaringen 
over de oudheden, vooral be
trekkelijk de pemingkmde. Hij 
cverleed den 6 Januarij 1719. 

* SILVESTRE (de graaf KAREL), 
zoon van den voorgaande,-en 
oudheid-kundige, te Rovigo, den 
4 October 1681 geboren, volgde 
hst voetspoor van zijnen vader 
ett was eén der beste kweeke-
lipgen, van' den beroemden do-
minikaner pater MINORELLI. Hij 

' baoefende en beschermde de 
lumsten en wetenschappen; .maar 
wijdde zich meer bijzonder aan 
dé studie der oudheid toe, ver
rijkte het kabinet zijns vaders 
met zeldzame voorwerpen, en 
gaf in het licht: 1> Leven van 
LODEWIJK €ELIÜS van Rovigo; 

— 2.° Leven van DOMINICOS 
GIORGI ; —r 3.° Brief over een 
oud opschrift; — 4.° Verkla
ring van een oud niarmerblad; 

' — 5.° Brief over de stad Ro
vigo, en 6.° Verscheiden Memo-
riën of Verhandelingen, over on
derscheidene gedenkpenningen. 
Hij overleed in zijne geboorte
plaats , den 14 April 1734. 

SlLVESTRE. — Zie SACY. 

SILVIÜS. — Zie SYXVIUS. 

SIMEON , hoofd van den stam 
deszelfden naams, en tweede 

E 

zoon van JAKOB enLu,werdin 
het jaar 1757 vóór J. C. ge
boren. Hij wreekte met LEVI 
de schaking zijner zuster DINA , 
door al de Sichemiten omie-
brengen (zie SIGHEM) : eene gru
weldaad , door .welke men eene 
menigte onschuldigen van het 
leven beroofde, om eenen en
kelen schuldige Ie straffen. Toen 
hij/later, gedurende den hon
gersnood , met zijne broeders 
naar Egypte was gegaan, om 
koren te koöpen, hield JOZEF 
hem als gijzelaar terug, totdat 
zijne overige broeders BENJAMIN 
zouden hebben medegebragt. Op 
zijn sterfbed betuigde JAKOB 
zijne verontwaardiging tegen de 
gewelddadigheid, welke SIMEON 
en LEVI ten opzigte van de Si
chemiten hadden gepleegd. Hy 
voorzeide hun, dat tot straffe 
hunner misdaad, God hen van 

"elkander scheiden, en hunne 
nakomelingen onder de overige 
stammen verstrooijen zoude. De 
gebeurtenis regtvaardigde de 
voorzegging op eene treffende 
wijze. LEVI had nooit geen be
paald aandeel in de verdeeling 
van Israël; SIMEON ontving tot 
aandeel slechts een kwartier, 
dat men van dèn stam van Ju-
DEA afnam en eenige landerijen. 
FAGE zegt dat de Simeoniten, 
van de hulpbronnen, die aan 
de overige stammen gemeen 
waren, verstoken, zich tot het 
vinden van een bestaan., aan de 
opvoeding der kinderen in ge-' 
heel Judea toewijdden; hij be
roept zich hierin op het gezag 
der oude rabbijnen: indien deze 
overlevering gegrond is, bewaar-
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heidt zij de voorzegging letter
lijk; De misdaad van ZAMBRI 
laadde ook den vloek op den' 
stam van SIMEON, en hij is de 
eenige, welken Mozks bij zijn 
sterven niet zegende. (Deutr. 
XXXIII). 

SIMEON, een regtvaardig man, 
die God vreesde, en te Jeruza
lem in de verwachting yan den 
Verlosser van Ismé'Heefde. Hij 
was bijna altijd in den tempel, 
en de H. Geest geleidde hem 
derwaarts op den oogenblik dat 
JOZEF en MARIA er het 'kind 
JESÜS aanboden. .De grijsaard 
'nam alstoen het kind in zijne 
armen, prees God, en drukte 
Hem zijne dankbaarheid uit in 
eenen lofzang, die' op eene be
wonderenswaardige wijze, de 
komst van den Zoon Gods op 

'aarde, het vurig verlangen, 
waarmede Hij verwacht werd, 
en het licht, hetwelk zijne 
komst onder alle natiën der 
wereld moest verspreiden, uit
drukt. Het is eene volks-over-
levering dat SIMEON hpoge-prie-
ster was, en dikwijls ziet men 
hem in die kleeding voorgesteld; 
het schijnt echter niet dat dit 
gevoelen gegrond is; het evan-
geliesch verhaal zegt niets wat 
hetzelve zoukunnenbegunstigen. 

SIMEON (Heilige), bijgenaamd 
de broeder van J. C., dat is 
de volle-neef, was de zoon van 
CMIÖPHAS, of ALPHEÜS, en van 
MARIA, zuster der H. Maagd. 
De bekwame schrift-verklaarders 
zijn van gevoelen, dat hij de
zelfde SIMEON ofSiMON, broeder 
van den-H. JAKOBUS den Mindere, 

M. . . . 
/ : 

van den H. JUDAS en van JO
ZEF is , waarvan er bij MATT. J 
XIH, 55 gesproken,wordt. Hij' i 
was een leerling des Heeren; 
,eh werd, na den dood van JA
MBUS , zijnen broeder, tot bis j 
schop van Jeruzalem verkozen 
Toen TRAJANUS nasporingen had ; 

laten doen, omtrent degene, dit 
zich afstammelingen van DATO 
•noemden, klaagden de Jodei 
•SIMEON, bij ATTICUS, landvoogd 
van Syrië •, aan als christen to 
als uit DAVID gesproten, ja 
lang gekweld te zijn, werd lij 
eindelijk in het jaar 107 ia 
J. C., in den ouderdom ven 
120 jaren, waarvan hij er 44 
in het bestuur zijner kerk hjd 
doorgebragt, gekruisigd* ; 

SIMEON STYLITES (Heilige), » 
het jaar 390, te Sism, aanjie 
uiterste - grenzen van Cilicië, ge
boren, was de zoon Tan éensn 
herder, welk beroep hij m# 
tot in den ouderdom van 13 
jaren uitoefende. Alstoen begaf 
hij zich in een klooster, het
welk hij eenigen tijd daarna 
weder verliet,. om zich in eene . 
hut op te sluiten. Na er drie 
jaren in vertoefd te hebben > 
ging hij zich op eene zeer hooge 
zuil boven op eenen berg van 
Syrië plaatsen, waarop hij tot 
aan zijnen dood, in 459of460 
voorgevallen, de strengste boet
vaardigheid oefende. Er komen 
zulke bijzonderheden in de, ge
schiedenis van dezen held der 
versterving voor, dat eenige 
schrijvers dezelve in twijfel heb
ben getrokkenj maar zij dach
ten er niet aan, datTHEODOBË-

f TUS , die er een verslag van 
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hè,eft geleverd, 16 jaren vóór 
den dood van den H. SIMEON, er 
als ooggetuige over spreekt; dat 
deze zelfde daadzaken beschre
ven zijn door ANTOMUS, zijnen 
leerling, (in de Acta Samtorum) 
dat wij het Leven van dezen 
heilige bezitten, 15 jaren na 
zijnen dood, door den priester 
COSMASJ in het chaldeeuwsch 
beschreven, en door STEPH. As-
SEMANI in het licht • gegeven 
{Act. Mart, 2.e dl. Append blz. 
1229); dat er gewag van wordt 
gemaakt bij EVAGRIUS, THEODO-» 
RUS LECTOR, in de oude Levens
beschrijvingen van den H. Eu-
THVMEus,den H. THEODORÜS, den 
H. EÜXENTIUS, den H. DANIÖL 
STYWTES enz. Men viiidtinde 
Bibliotheek der kerkvaders van 
hem eenen Brief en eene Leer
rede. — Er heeft een andere 
SIMEON STYLITES bestaan, wel
ken men den bijnaam van de 
Jonge gaf, wijl hij bijna eene 
eeuw na den oude leefde, dat 
is van 522—595 . Deze wijze 
om zich te versterven heeft on
getwijfeld iets zonderlings; maar 
het is noch volgens onzen smaak 
en onze zeden, noch zelfs vol
gens de gewone regels des chris
telijke levens, dat men de 
buitengewone handelingen der 
Heiligen moet beoordeelen (zie 
eene aanmerking van FJLEURY, 
aan het einde van het artikel 
PATRICIDS — Heilige —). De 
volken konden niet dan een zeer 
groot denkbeeld van het Wezen 
vormen, dat wijze en deugdzame 
lieden, op zulk eene standvastige 
en moeijelijke wijze aanbaden. 
Deze Heiligen predikten daaren

boven van de hoogte hunner 
zuilen, en bragten groote be
keeringen te weeg j en uit dit 
gezigtspunt beschouwd, in ver
band met de natuurlijke onmoge
lijkheid, welke men vermeent 
te "ontdekken, in de voortduring 
eener zoodanige houding, heb
ben sommige schrijvers hunne 
boetvaardigheid als wonderda
dig, en boven de krachten der 
natuur verheven beschouwd. — 
Zie DANIÖL (Heilige); 

SIMEON (Heilige), beroemd in 
de jaarboeken der Kerk van 
Trier, van de 11.e

:eeuw, werd 
te Konstantinopel van aanzien
lijke christen ouders geboren. 
Na zijne jeugd in het beoefenen 
der letteren, in welke hij zeer 
groote vorderingen maakte, te 
hebben doorgebragt, werd hij 
eerst woud-broeder; en daarna 
monnik van den berg Sinai. 
CBEVINUS en RICHARDUS, abten 
van Trier, kwamen in de ge
legenheid, om hem, op hunne 
reis naar het Heilige-Land te 
leeren kennen, en, door zijne 
deugden getroffen, namen zij 
hem mede naar Trier, vanwaar 
hij zich naar de abdij van Tho-
ley begaf. De aartsbisschop 
POHPO liet hem niet lang aldaar; 
want daar hij besloten, had, 
zelf eene reis naar Palestina te 

. doen', bewoog hij *den H. SI
MEON hem op deze bedevaart te 
vergezellen. Bij zijne terug
komst stond hem POPPO een 
klein gedeelte der zwarte-poort 
af, een gedenkteeken van de 
grootste oudheid, waaraan hij 
eene kerk had gebouwd. De 

5 ' ' 
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heilige hield zich aldaar opge
sloten tot aan zijnen dood. De 
•abt CREVINUS, die hem in zijne 
laatste oogehblikken bijstond, 
beschreef zijn Leven, en zond 
het aan BENEDICTÜS IX, die 
hem in 1047 onder de heiligen 
plaatste. Be kerk, -waarbij hij 
zijnen intrek nam, en die zijn 
graf bezit,, draagt tegenwoordig 
zijnen naam. 

SIMEON, een beroemde rabbijn 
der 2.e eeuw, wordt door de 
joden als de vorst der kabalis-
ten beschouwd. Het is aan 
hem dat men het hebreeuwsche 
boek, Zohar (dat is licht) ge
titeld , toeschrijft, Cremona', 
1560, 3 dl.* in fol. Men weet 
dat de kabaal (geheimzinnige 
uitlegging der Schrift) bij de 
nieuwere joden, eeneovervloe
dige bron van dwalingen is ge
worden, latus errorum f ons., 
zoo als de schrijver der Phy-
•sica sacra zegt. Het schijnt 
dat, na zich, bedrogen te hebben 
omtrent den zin der profeten, 
vooral tén opzigte van die-, 
welke den Messias betreffen, zij 
beter de toekomst zoeken te 
kennen, door een middel, dat 
daartoe in geenen deele geschikt 
is. Waar is het echter, dat 
de heilige Geest soms geheime 
waarheden heeft ingedrukt, door 
het zinnebeeld der letteren en 
derzelver verschillende betrek
kingen j hetwelk eene soort van 
kabalistisch raadsel vormt, zoo
danig' als dat, hetwelk men in 
het 15.e hoofddeel van het Boek 
der Openbaring leest, waarin 
de naam des beestes door het. 
getal 666 is aangeduid. Maar 

zulks is zeer verschillend van 
de soort van waarzeggerij, welke ; 
de rabbijnen willen uitoefenen, 
door zamenstellingen van let
ters en getalmerken, eene soort \ 
van goochelarij, welke fllozofen : 
der laatste eeuw, zich niet | 
geschaamd hebben aantewenden, 
even gelijk zij zich ook mei 
de tooverkunst hebben ingelaten 
(zie' de aanteekening op het 
artikel FAUSTUS). Zeker is het 
dat indien dergelijke middelen 
eenig resultaat hadden, zulks 
niet natuurlijk kón zijn. Dit 
is de aanmerking van een' man, 
die de gevoelens, welke hij , 
onderzoekt, 'noch ligtzinniglijk 
aanneemt, noch verwerpt: M-
quid ex futuris contingentihus 
ae liberis, determinate, sff* 
ac dici ope cabalce possé nto 
magia et impliciti cum f o 
pacti ' yinculum intercesseriéi 
nemo sensatus crediderit. 

SIMEON METAPHRASXES , in de 

10.e eeuw te Konstantinopd. 
geboren, verhief zich door zijne 
verdienste en zijne-geboorte, 
tot de aanzienlijkste ambten' 
Hij was secretaris der keizers 
LEO den Wijsgeer, en. K0"' 
STANTIJN' PORPHYROGENETES, eB 

werd met het departement van 
buitenlandsche zaken belast 
Na dat laatstgenoemde vors' 
hem had aangespoord, om «e 

Levens der Heiligen te verzame
len, stelde hij- zich niet te 
vreden met de compilatie der 
daadzaken, maar doste dezelve 
in een romanesk gewaad «»• 
Hij verzamelde tegelijkertij11 

voorbeelden der heldhafligs 
deugden en allerbelagchelijkste 
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• wonderwerken. Men heeft bij 

herhaling»zijn werk'in het Latijn 
vertaald en men vindt hetzelve 
in de verzameling van de Le
vens der Heiligen door SURIUS; 
maar het ware te wenschen, 
dat men het in het grieksch 
drukte: Want ofschoon, het 
vol fabelen is, bevat het echter 
oude en geloofwaardige gedenk
stukken, die een bekwame cri
ticus zou onderscheiden. Deze 
schrijver werd METAF-HRASTES 
genoemd, wijl hij de verhalen 
als uitbreider omschreef (zie 
ROCHUS — heilige—). Men heeft 
ook van hem Grieksche gedich
ten , in het Corpus poetarum 
Grcecorum, Gerieve, 1606 en 
1614, 2 dl.» in fol. 

SlMEONI Of SlMEONIBUS (GAS-
I'ARÜS), van Aquila, in het ko
ningrijk Napels, kanonik van 
de H. MAMA de Meerdere, en 
secretaris van 'Paus INNOCEKTIUS ' 
X, schitterde te Rome door zijne 
Latijnsche en Italiaansche ge
dichten. Hij heeft in beide, 
en vooral in eerstgenoemde, den 
smaak der oudheid behouden, 
welke uit Italië verbannen scheen. 
Zijne verzen schieten noch in 
kracht, noch in welluidendheid, 
noch in bevalligheid te kort, en 
bewijzen dat de Romeinsche 
taal, sedert dat dezelve tot de 
doode behoort, der genie even 
zoo wel te dienste staat als ten 
tijde van AUGUSTUS ; zij heeft 
daarenboven een groot voorregt 
gewonnen, hetwelk zij als le
vende taal niet bezat, namelijk 
de onveranderlijkheid. 

SlMIANE (KAREI,' EHMANUÖL 

M-. . . 7 5 • . 

PfllLIBERTÜS HïACINTHÜS BE), 
markgraaf van Pianezza, m 
1608 geboren, minister van den 
hertog van Savooije, en kolo
nel-generaal zijner infanterie, 
diende dezen vorst met ijver in ' -
zijnen raad en in zijne legers. 
Hij .onderscheidde zijn beleid en 
zijne dapperheid, in de oorlo
gen van Montferrat, van het 
land van Genua enz. Tot bui- • 
tengewoon gezant aan het hof 
van Weenen benoemd, werd hij 
later tot voorzitter van den raad 
verheven van de ̂ prinses-regen
tes , weduwe van den hertog 
VICTÖR-AMADEUS I , in 1637 over
leden. Op het einde zijner da
gen verliet hij het hof en begaf , 
zich naar Turin, bij de pries
ters der missie, alwaar hij zich / 
enkel met zijne zaligheid bezig
hield. Zijne eenzaamheid werd 
slechts gestoord door de raadge
vingen, welke men hem vraag
de, als aan het orakel van Sa
vooije. Hij eindigde heiliglijk 
zijne dagen in 1677. Er bestaat 
van hem: 1.° eene Verhande
ling over de waarheid der chris
telijke godsdienst, in het Itali-
aansch, waarvan pater BOUHOÜRS 
eene vertaling in het Fransch 
heeft geleverd; •— 2.° Piissimi 
in Deum affectus, ex AUGUSTINI 
Confessionibus delecti, in 12.m<*, 
enz. 

* SIMIOLI (JOZEF), hoogleer- ( 
aar in de godgeleerdheid te Na
pels, in die stad den 26 Junij , 
1712 geboren. Hij omhelsde 
den geestelijken staat, en ver
bond zich aan den kardinaal 
SHNEIXI, die hem in zijn dio
cees tot hoogleeraar in de god-
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geleerdheid benoemde, en hem 
vervolgens medenam naar Rome. 
Hij genoot'de achting van BE-
JSEDICTÜS XIV, die hem in de 
congregatiën gebruikte, en men 
zegt, dat hij deel had aan den 

• rondgaanden brief van dien Paus; 
hij werd met verscheiden andere 
godgeleerden belast, met de za-
menstelling eener algemeene 
leerwijze,. voor het onderwijs 
der voor de vreemde missiën 
bestemde kweekelingen, en bleef 
*te Rome tot aan den dood van 
'den kardinaal SPINELLI , in 1763. 
BERNARBUS TANDCCI, een Toska-
ner, hoogleeraar in de regtsge-
leerdheid te Pisa, en later mi
nister en president van den 
regentschapsraad te Napels, on
der koning FERDINAND, riep Si-
MIOLI naar die stad terug, en 
de kardinaal DE SEHSALE, die 
er aartsbisschop van was, be
noemde hem op nieuw tot hoog-1 

leeraar in de godgeleerdheid, 
later tot k'anonik der hoofdkerk 
en principaal van het aartsbis
schoppelijk collegie. Men zegt 
dat SIMIOLI niet. vreemd was, 
aan den geest, die te Napels, 
ten opzigte van de kerkelijke 
zaken heerschte; en de gunst 
waarin hij bij TANDCCI stond, 
die bij elke gelegenheid niet het 
hof van- Rome in strijd was, 
zou er een voldoend bewijs van 
zijn. Hij stond daarenboven 
in betrekking met de godge
leerden van Italië, welke de
zelfde gevoelens deelden, en die, 
onder voorwendsel van de ver
slapte zedeleer te vervolgen, den 
Jesuiten eenen oorlog aandeden, 
in welken deze ten laatste be-, 
zweten, fot groot nadeel der 

gezonde' zedeleer zelve, der 
godsdienstige grondbeginselen en 
der openbare opvoeding. Men ; 
heeft van SIMIOLI- 1.° Leergang 
der godgeleerdheid of Godgeleerde [ 
Instellingen, een door verschei- l 
den bisschoppen aangenomen ; 
werk, Napels, 1790; — 2." 
Verhandelingen over verschil
lende punten der geschiedenis, 
der critiek en der kerkelijke , 
tucht; — 3.o Raadgevingen aan 
de bisschoppen om hun diocees 
wel te besturen. De koning 
deed deze raadgevingen aan alle 
nieuwe prelaten zijner staten 
uitreiken; dezelve zijn in het 
Spaansch vertaald; — 4.° Ver
scheiden Werken, die onuitgege
ven zijn gebleven. SIMIOLI nani 
deel aan eene uitgave des Bij
bels met aanteekeningen, tegen 
den Bijbel verklaard door Vol* 
TAIUE. Hij overleed plotseling 
den 21 Januarij 1799, terwijl 
hij zich met zijnen aartsbisschop, 
met een werk het diocees be
treffende, bezig hield. Hij bad, 
zegt men, een bisdom van oe 

hand gewezen. ' 

SIMLER (Josus), een predi-' 
kant te Zurich, in 1530 ge
boren, overleden in dïe stad, 
in 1576, heeft nagelaten: V 
Verscheiden wiskundige en god 
geleerde werken; — 2.° Ee?0 

verkorte uitgave, der BibW' 
theek van KOENRAAD GESNER. 
op prijs gesteld, ofschoon f 
eenige onnaauwkeurigheden in 

voorkomen. Deze uitgave ver
scheen te Zurich, in 15'* > 
in fol. in het licht, en FJUS» 
heeft er in 1583, eene vennep 
derde uitgave van geleverd; •" 
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3.° De Helvetiorum republiea, 
Parijs, 1577, in 8.™, ELZEVIR, 
1624, in 24.™; — 4.° De 
Alpibus commeiitarius, Leyden, 
1633, in 24.moj men vindt in 
deze verhandeling eene naamlijst 
der op de Alpen groeijende plan-
.tenj — 5.° Vocabula rei mm-
marice, ponderum et mensura-
rum, grceca, lalina, hebraica, 
arabica, Zurich, 1584, in 8.T0; 
•— 6.° Leven van KOENRAAÖ 
GESNER, Zurich, 1566, in 4.t0 

SIMNEJL (LAMBERTUS). — zie 
EDUARD PLANTAGENET. 

SIMON I , hooge-priester der 
joden, bijgenaamd de regtvaar-
dige, was de zoon vanOwAsI, 
dien hij in het hooge-priester-
schap opvolgde. Hij herstelde 
den tempel van Jeruzalem, die 
in verval was, deed denzélven 
door eenen dubbelen muur om
geven , en liet door kanalen 
water in denzélven geleiden, om 
de slagtoffers te wasschen. Men 
vindt eene schoone lofspraak 
van denzélven in het 50.e hoofd
deel van liet boek Ecclesiasticus. 

SIMON II, klein-zoon vanden 
voorgaande, volgde ONIAS I I , 
zijnen vader op. Het is onder 
zijn hooge-priesterschap dat PTO-
LEMEUS, Pkilopatm', te Jerwza-
lem kwam. Toen deze vorst, 
ondanks de tegenkanting van 
SIMON in het Heilige der Heili
gen wilde doordringen, strekte 
God zijnen wrekenden arm over 
hem uit , en strafte zijne onL-
heiliging, door hem krachteloos 
en zonder beweging ter aarde 
te doen nederstorten. 

SIMON de Machabeè'r, zoon • 
van MATTHATIAS, bijgenaamd 
THASI , werd in het jaar 143 
vóór J. C. opperpriester en. 
hoofd-aanvoerder der joden. Bij 
verschillende gelegenheden open
baarde hij zijne dapperheid, on
der het bestuur van JODA en 
JONATHAS, zijne broeders. Na
dat de eerste hem met 3,000 
man naar Galilea had gezon
den, ter ondersteuning der joden 
van dat gewest tegen de inwo
ners van Tyrus, Sidon en 
Ptolemaïs, zoo gaf SIMON bij 
herhaling den vijanden de ne
derlaag. Gezamenlijk met JO
NATHAS , sloeg hij .APOIXONIUS J 
en toen JONATHAS door THY-
PHON gevangen was genomen, 
begaf SIMON zich naar Jeruza
lem, om het volk gerust te 
stellen, dat, terwijl het niemand ' 
Waardiger dan hem zag, om 
aan het hoofd der zaken te 
staan, hem eenpariglijkdaartoe 
verkoos. Door deze algemeene 
stem hoofd der natie geworden, 
beriep SIMON dadelijk alle krijgs
lieden bij een, herstelde in 
allerijl de muren en vesting-
werken van Jeruzalem, en 
bevlijtigde zich, om ook de 
overige steden van Judea te 
versterken. Hij zond vervolgens 
afgevaardigden, naar DEMETRIUS , 
die in het koningrijk Syrië dea 
jongen ANTIOCHÜS was opgevolgd, 
en verzocht hem Judea in des-
zelfs vrijheden te herstellen. 
Beze yorst stond hem alles toe 
wat hij vraagde. Nadat de vrij
heid aan de joden was terug
gegeven , vernieuwde SIMON het 
verbond met-de Spartanen, en 
zond een gouden schild aan 
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de Romeinsche republiek. Hij 
sloeg vervolgens de troepen van 
ANTIOCHUS EVERGETÜS, koning 
•van'Syrië,-die zich zijn vijand 
had verklaard, en op* het einde 
zijner dagen, bezocht hij de 
steden van zijnen staat. Toen' 
hij op het kasteel van Doch 
aankwam, alwaar PTOLEMEUS,. 
zijn schoonzoon woonde, liet 
deze heerzuchtige, die zich zel-
ven tot souverein van het land 
•wilde verheffen, SIMON en zijne 
beide zonen, MATHATIAS en 
JUDAS , te midden van een gast
maal, hetwelk hij hun gaf in 
het jaar 135 vóór J. C. ver
raderlijk vermoorden. JOANNES 
HYRCANUS, zijn zoon, volgde 
hem op. Men vindt den lof 
'zijner deugden en van zijn wijs 
en gelukkig bestuur in het 
eerste Boek der Machabeërs, 
14° hoofddeel. 

SIMON (Heilige), apostel des 
Heeren, werd bijgenaamd de 
Kananeër, dat is ijveraar. Men 
is onbekend met de reden; van 
dezen bijnaam. Verkreeg hij 
dien door zijnen ijver voor 
J. C. of behoorde hij tot eene 
zekere sekte der Zeloten (ijver
aars)? Men kent even zoo min. 
de bijzonderheden zijns levens, 
zijner predikaliën en der wijze 
zijns doods. Sommigen doen 
hem naar Egypte, Lybië en 
Mauritanië gaan, anderen doen 
hem Periië bezoeken, doch 
met even zoo min grond als 
de eersten. Zie het einde van 
het artikel van den H. JACOBUS 

•den Meerdere. Zijn feest, met 
dat van den H. JUDAS vereenigd 

•wordt den 280ctober gevierd. 

SIMON. — Zie PETRUS.. 

SIMON de Cyrener, vader van 
ALEXANDER en van RUFÜS-, TOS ; 
van Cyrene, in Lybië. ToenJ. 
C. den Calvarieberg beklom, en 
onder zijn eigen kruis bezweek, 
dwongen de soldaten, den voor-
bijgaanden SIMON het Hem te 
helpen dragen. Intusschen schijnt 
het woord angariaverunt aan i 
te duiden,, dat men er hem uit 
overtuiging toe bewoog. Het is 
waarschijnlijk dat SIMON als een 
aanhanger vanJ. C. bekend was, 
en dat zulks de joden op het 
denkbeeld bragt" Hem zijn kruis 
te helpen dragen, een last,die 
voor hem, naar allen schijn, 
eene kostbare bron van genade 
zal zijn geweest. Hij is de 
eenige, die letterlijk het kruis 
des Verlossers heeft gedragen, 
en dit groote piiddel des heils, 
zigtbaar voor de oogen heeft 
gemaakt. 

SIMON de Toovemar, uit bet 
<vlek Gitton of GitthonK in het 
land van Samarië verleidde het 
volk door zijne begoochelingen 
en verblindingen; eene ongelo
felijke menigte verbond zich aan 
hem, en noemde hem de grof 
bracht Gods. Toen echter * 
diaken PHILIPJPUS het EvangeK8 

in de stad was komen verkon' 
digen, en SIMON verbaasd stond, 
over de door hem gewrochte 
wonderen, vraagde en ontving 
hij het doopsel. Eenigen ÜJ" 
daarna kwamen de apostelen 
om de handen aan de gedoop-
ten opteleggen. Daar SiMflIf 

zag, dat de geloovigen, dïeden 
H, Geest ontvingen, verscheiden 
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talen spraken, zonder dezelve 
geleerd te hebben, en daaren
boven wonderen wrochtte, zoo 
bood hij geld aan, om het 
vermogen te koopen, die gaven 
te kunnen mededeelen. Alstoen 
vervloekte de verontwaardigde 
PETROS hem met zijn geld, 
wijl hij zich verbeeldde dat de 
gaven Gods konden gekocht wor
den ; van daar is het woord 
Simonie (koopen of verkoopen 
van geestelijke zaken) ontstaan. 
Na het vertrek der apostelen, 
verviel SIMON in grove dwalin
gen, en maakte zich aanhan
gers. Hij verliet Samarië, en 
doorkruiste verscheiden gewesten 
welke hij met zijne goddeloos-
heden besmette. Hij lokte door 
zijne begoochelingen veel volk 
tot zich, en maakte zich vooral 
te Rome berucht^ waar hij vóór 
den H. PETRUS aankwam. De 
Romeinen beschouwden hem 
als eenen God; en de senaat 
deed voor dezen bedrieger op 
het eiland van den Tiber zelfs 
een standbeeld oprigten, met 
dit opschrift: SimoniDeosancto 
VALOIS en pater PAGI betwisten 
deze bijzonderheid, en beweren j 
dat dit standbeeld aan Semo-
Sachas, eene door de Romeinen 
aangebedene godheid, was toe
gewijd; maar bekwame critici» 
en hieronder de Bollandisten 
[Acla S. S. 29 Jmii, TIIXE-
MONT, 2.e dl. blz. 482), zijn 
van een tegenovergesteld ge
voelen en houden de wezen
lijkheid staande, van het aan 
SIMON opgerigte standbeeld. Wat 
hier ook van wezen moge, de 
begoochelingen van dezen be
drieger benevelden de oogen 

der inwoners van Rome, en 
waren het voorwerp der nieuws
gierigheid van NERO; maar de 
betoovering was van korten duur. 
Be heilige PETRUS sloeg zijnen 
roem door een gerucht-makend 
voorval den bodem is; sommige 
geleerden trekken deze bijzon
derheid in twijfeld, maar dezelve 
staat in eentewonderenswaardig 
verband met omstandigheden 
door ongewijde geschiedschrij
vers onder de regering van den
zelfden NERO verhaald* De too-
venaar noemde zich de zoon 
Gods, en beroemde zich als 
zoodanig ten hemel te kunnen 
opstijgen.' Hij beloofde zulks 
zelfs aan NERO. Op den be
paalden dag', liet hij zich, in 
tegenwoordigheid van eene me
nigte volks, die tot dat tooneel 
was toegevloeid, door den dui
vel in de lucht verheffen, maar, 
op het gebed van den H. PE
TRUS, viel SIMON, zoodra hij 
tot eene zekere hoogte was 
genaderd en brak zich de bee-
nen. Degene die deze daadzaak 
volgens de letter loochenen, 
verklaren dezelve op eene ver
bloemde wijze, wegens den 
grooten roem, dien SIMON zich 
te Rome had verworven, en de 
snelheid waarmede PETRUS den-
zelven vernietigde; maar het 
schijnt niet zeer noodzakelijk 
tot deze tnetaphora zijne toe-
vlugt te nemen. De opstijging 
van SIMON wordt als wezenlijk 
en natuurkundiglijk waar ver
haald door JUSTINÜS, AMBROSIUS, 
CYRILLÜS van Jeruzalem, Au-
GUSTINUS, PHILASTRIUS, lSIDORUS, 
van Pelusium, THEODOREWS enz. 
DIO-CHRYSOSTOMCS, een heiden-
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sche schrijver verzekert dat 
NERO langen tijd aan zijn hof 
eenen toovenaar had, die hem 
beloofde door de lucht te zul
len vliegen. Bij SEUTÓNIUS in 
Ner. c. 12 , leest mén, dat bij 
de openbare spelen, een man 
ondernam, om in tegenwoor
digheid van NERO te vliegen, 
maar dat. hij viel zoodra hij 
zijne vlugt had genomen en 
dat het balkon, waarop zich 
de keizer bevond, met zijn 
bloed, werd geverwd. BARONIUS , 
TILLEMONT, CEIIXIER en ORSI 
nemen deze geschiedenis van 
SIMON den Toovenaar aan. En 
Wijl de geschiedkundige tijds
bepalingen alhier overeenkomen 
met de regtstreeksche en for-
meele getuigenis der beroemdste 
Christen-schrijvers, en de min
der ontwikkelde, maar zoo zeer 
strookende en zoo klaarblijkelijk 
toepasselijke getuigenis der hei-
densche schrijvers, zoo ziet 
men niet in, welke reden deze 
daadzaak in twijfel kan doen 
trekken. 

SIMON , zoon van GLORAS , een 
der grootste heeren onder de 
Joden, was gedeeltelijk oorzaak 
van den ondergang van Jeru
zalem en van de natie. De 
Joden hadden hem in Jeruza
lem als eenen bevrijder ontvan
gen; zij hadden hem ingeroepen 
om hen te verlossen van de 
dwingelandij van JOANNES van 
Giscala, (zie dat artikel), maar 
hij was nog wreeder dan die 
dwingeland, mét wien hij zich 
verbond. Niets evenaart de 
gruwelijke tooneelen, welke den 
ondergang vergezelden, van een 

eertijds door God bemind volk, • 
toenmaals. het voorwerp zijner f 
vervloekingen, dat zich zelven 
de ingewanden verscheurde, ter
wijl de Romeinen rondom het
zelve en in zijnen boezem, de 
verwoesting en den dood ver
spreidden. Toen de stad door de 
Romeinen werd ingenomen, ver
borg hij zich in ortderaardsche 
riolen, met de noodige werk- j 
tuigen voorzien om te graven. 
Maar het- ontbrak hem weldra 
aan levensmiddelen, zoodat hij 
terugkeerde,. door de vijanden 
gevangen genomen, aan de ze
gekar van Trrus gebonden, en 
vervolgens op het openbare plein 
van Rome ten dood gebragt , 
werd. 

SIMON , in de 13.? eeuw een 
monnik van het-Oosten, begaf 
zich naar Europa alwaar hij 
Dominikaner werd, en schreef 
tegen de Grieken, over den uit
gang van den H. Geest W 
Vader en Zoon, eene Verhan- ' 
deling, welke men bijAiAATius 
vindt. 

SIMON (Heilige), een jong 
kind van Trente,- hetwelk door 
de Joden, uit haat jegens J.C. 
in het jaar 1474, wreedaardig-
lijk vermoord en in stukken 
gesneden werd. Het Roomsche 
martyrologium maakt er mel
ding van op den 24 Mrt. WA-
GENSEIL en BASNAGE hebben het 
vermoorden van dit kind ont
kend ; maar de waarheid'dezer 
misdaad is in het helderste dag
licht geplaatst door eenen on
genoemde , wiens waarlijk be-
toogend werk ten titel voert: 
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De Cultu sanoti SIMONIS, pueri 
Tridentini, et martyris apud 
Venetos, 'ea is opgenomen, in 
de Raccolta d'opuscoü scientifi 
etc., van pater CALOGERA , 48.stc 

dl. blz. 406, 472. Men zie de 
instructie van het proces in de 
Acta Sanctorum, met, aantee-
keningen van HENSCHENIUS; de 
Amplis. Collect. vet. van dom 
MARTENNE, 2.= dl. blz. 1516, 
en BENEDICTOS XIV, De canonis., 
lib. I. Cap. 14. blz. 105. Het is 
met even zoo weinig grond dat 
SCHCEPFLIN, in zijn Ahatia illus-
trata, het martelaarschap van 
het kind in twijfel heeft getrok
ken, wiens gedenkteeken in de 
kerk van Weissenburg in den 
'Ehas gevonden wordt. Deze 
dweepzucht der joden heefLeer-
tijds verscheiden dergelijke gru
welen te weeg gebragt; nog in 
de laatste eeuw heeft men er 
onbetwistbare voorbeelden van 
gezien; degene, die eraanmog-
ten twijfelen, raadplegen het 
Journal kist. et lilt. van den 
15 Januarij 1778, blz. 88, en 
van 15 October 1778, blz. 258. 

SIMON (RICHARD), een geleerde 
kenner der Hebreeuwsche taal, 
te Dieppe in 1638 geboren, be
gaf zich in den ouderdom van 
21 jaren in de congregatie van 
het oratorium, doch verliet de
zelve weder kort daarna. In 
1662, kwam hij, het geheugen 
met een gedeelte der Ooster-
sche talen verrijkt, weder in 
hetzelve. Eenige haarkloverijen, 
welke men hem over deze studie 
aandeed, bragten hem op het 
denkbeeld, het oratorium an-

XXIII. DEEL. 

dermaal te verlaten, en zich 
onder de Jesuiten te begeven, 
maar hij werd hiervan terug
gehouden door pater BERTAD , 
overste van het instituut. Hij 
werd weldra bestemd om de ca
talogus optemaken van de Oos-
tersche boeken ..der bibliotheek 
van het huis Saint-Honoré, en 
kweet zich met roem 'van die 
taak. Nadat de president DE 
LAMOIGNON gelegenheid had ge
had , hem te zien, was hij over 
zijne geleerdheid zoo zeer vol
daan , dat hij zijne oversten 
aanspoorde, hem te Parijs te 
behouden; maar wijl hij zijn 
kostgeld niet kon betalen, zond 
men hem naar Juilly, om er 
de wijsbegeerte te onderwijzen. 
Het was alstoen dat hij begon 
zijne verschillende werken in 
het licht te geven. De stoutheid 
zijner gevoelens, het zonderlinge 
van zijne denkbeelden en van 
zijn karakter, noodzaakten hem, 
om in 1678 het oratorium te 
verlaten, om zich naar Bellevïlle 
in Caux te begeven, waarvan 
hij gedurende vier jaren pastoor 
was. Men heeft van hem een 
bitter hekelschrift dier congre
gatie 'in het Leven van pater 
BIORIN , voorkomende in de Au-
tiquitates Ecclesice orientalis van 
dien geleerde. SIMON herhaalde 
dikwijls: Alterius ne sit, quï 
suus esse potest. Hij verliet zijne 
pastorij, begaf zich naar Dieppe, 
leefde gedurende eenigen tijd te 
Parijs, en ging eindelijk in 1712 
in zijne geboorteplaats sterven. 
Men kan hem eene zeer uit
gebreide geleerdheid, en eene 
groote verscheidenheid in letter-

F 
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kundige kennis niet betwisten. 
Zijne criliek is niet altijd ge
matigd en naauwkeurig; en er 
heerscht in alles wat hij geschre
ven heeft een geest van zonder
ling- en nieuwheid, welke hem 
vele tegenstanders verwekte. Be 
beroemdste zijn VEIL, SPANDE™, 
LE CLERC, JOMÉÜ, LE VASSOR, 
DU PIN, BOSSOET enz. SiMONliel 
bijna geen hunner geschriften 
onbeantwoord: de trotsch- en 
hardnekkigheid heerschen in al 
zijne twistschriften. Zijn bij
tend >. hekelachtig en onrustig 
karakter verbitterde nog in zij-
Tien ouderdom. Er bestaan van 
hem een aantal werken. De 
voornaamste zijn: 1.» Les céré
monies etc. {De plegtigheden en 
gebruiken, der joden), naar het 
Italiaansch van LEO VANMODENA, 
met een aanhangsel, betrekke
lijk de Carrailische en Samari-
laansche secten," 1681, in 3 2.m°, 
een zeer gezocht w e r k ; — 2/> 
Msloire etc. {Critischc Geschie
denis van den tekst, de verta
lingen m uitleggers van het oude 
testament), waarvan de beste 
uitgave is die van Rotterdam, 
1689, in 4.»o; die in 1690 ge
volgd werd door eene Beoor
deelende geschiedenis der verta
lingen van het nieuwe Testament, 
en' in 1692, door de Beoordee-
lende_ geschiedenis der voornaam
ste uitleggers van het nieuwe 
Testament enz,, met eene Beoor
deelende verhandeling der voor
naamste handschriften, in deze 
drie deelen aangehaald, in 4.t°, 
•Alle deze geschriften ademen de 
geleerdheid; maar eene soms 
yermetele criliek heeft dezelve 

, op den Index, der door Rome 

verboden boeken doen plaatsen, 
hetwelk echter de dogmatiseren- ' 
de monniken, waarvan Duitse-
land op het einde der 18.e eeuw ' 
wemelde, niet belet heeft, zijn'. 
voorbeeld te volgen, en hunne 
onkunde te bedekken door let
terdieverijen, aan dezen, voor 
het overige geleerden en ach-
tenswaardigen man gepleegd, 
maar die door eene overdrevenc, 
vrijheid in zijne verklaringen, 
de H. Schrift heeft schijnen 
te verbasteren, en dezelve aan 
de veranderlijkheid der verbeel
dingskracht prijs te geven. -
3.o Réponse etc. {Antwoord op 
het boek getiteld Gevoelens w» 
eenige Hollandsclle goclgeW' 
den), 1686, in 4.*°; - ' f 
Inspiratim etc. {Ingeving * 
gewijde hoeken), 1687, in * ' 
— , 5.o Nouvelles etc. {Nieuw 

. aanmerkingen op den tekst® 
de vertalingen van het «««f • 
Testament), Parijs, 1695, J11 

4#to. _ e.o Lettres etc. {CritucM 
brieven), waarvan de beste W' 
gave. is die van 'Amsterdam» 
1730, 4 dl.»' in 12.to-waann 
buitengewone" en belangrijkew 
ken voorkomen; — 7.° een 
Vertaling in het Fransch ^ 
het nieuwe Testament met W 
terkundige en critische aannw' 
kingen, 1702, 2 dl.» in »•; 
De kardinaal I>E NOAILLES, aariv 

bisschop van Parijs, en Boss«E' 
veroordeelden dit werk. » w. 
schijnt, zegt BOSSUET, Jat« 
schrijver het zich ten taak m 
gesteld, de denkbeelden der »e' 
lige schrift verachtelijk te »* 
ken. Onder voorwendsel van &<_ 
naar de vatbaarheid des ge«i<^' 
le voegen, dompelt hij «özc» •< 
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om dus te spreken, tot in het 
slijk der laagste uitdrukkingen." 
-~ 8.° Histoire etc. (Geschiede
nis, van den oorsprong: en den 
voortgang der kerkelijke inkom
sten). Dit werk verscheen in 
1709-, 2 dl.» in 12.»», onder 
den valschen naam van HIERO-
NYMUS'ACOSTA. Het is, zegt men, 
het resultaat van een misnoegen 
van SIMON tegen eene gemeen
schap van Benedictijnen opge
vat: genoeg bekend is het, dat 
de toorn noch geschikt is om 
tot de waarheid te geleiden, 
noch om licht over eenigerlei 
onderwerp te verspreiden; — 9.° 
Créance etc. (Geloof der Ooster-
sche Kerk betrekkelijk de trans
substantiatie), 1687, in 12.»°; 
— 10.° Bibliothèque etc. (Crl-
iische Bibliotheek) onder den 
naam varf* SAINT-JORE , met aan-
teekeningen, 1708 en 1710, 
4 dl.11 in 12.mo Dit werk werd 
bij vonnis van den raad, ver
boden ; hel is zeldzaam gewor
den. Men vindt in hetzelve stuk
ken, die men te vergeefs elders 
zoude zoeken, enz. enz. 

SlMON (JOANNES FRAKCISCUS) , 
te Parijs, in 1654 geboren, was 
de zoon- van eenen bekwamen 
heelmeester, werd door zijnen 
vader zorgvuldig opgevoed, aan
vaardde het geestelijk gewaad, -
en werd tot doctor in het ker
kelijke regt bevorderd. Hij werd 
vervolgens tegenboekhouder der 
vestingwerken, en lid der aka-
demie van opschriften en schoone 
letteren. Nadat de abbé DE Lou-
VÓIS hem, in 1719, verkozen 
had tot opzigter der gedenkpen

ningen van het kabinet des ko-
nings, legde hij het geestelijke 
gewaad af, vermits LODEWIJK 
XIV', een vijand van nieuwig
heden, en die nooit anders dan 
leeken, -in die betrekking had 
gezien , dezelve aan geene an
deren wilde geven. SIMON nam 
dezen post waardiglijk waar. 
Hij muntte vooral uit in de 
zinspreuken en opschriften. In 
de Memoriën der akademie van , 
opschriften, komen verscheiden 
geleerde Verhandelingen van hem 
voor. Hij overleed in 1710. 

* SIMON (ANTONIUS), lid der 
gemeente van Parijs > te Troyes 
in 1736 geboren. In de hoofd
stad gekomen zijnde, leerde hij 
er het beroep van schoenmaker, 
vestigde zich aldaar met ter 
woon, en tijdens de omwente
ling omhelsde hij met woede 
de zaak der zelve. Het gelukte 
hem in aanmerking te komen, * 
hij verbond zich aan ROBESPIER-
R E , en, onder het schrikbewind 
werd hij officier van den gemeen-. 
teraad. In deze hoedanigheid, 
nam .hij dikwijls de dienst in 
den Tempel waar, en was een 
dergenen, die den ongelukkigen 
LODEWIJK XVI het meeste hoon
den en kwelden. Na den dood 
van dezen vorst, had men de 
wreedheid den jongen LODEWIJK 
XVII (zie dat artikel) aan de
zen onbeschaafden en woesten 
mensch toetevertrouwen, én hij 
werd het werktuig van den haat 
der-muitelingen, jegens dit door
luchtige en ongelukkige land. 
Hij leerde hem de verschrikke
lijkste godslasteringen uitspre-

2 
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ken, noodzaakte hem zich door 
sterke dranken te bedwelmen, 
en zelfs zijne ouders te vervloe
ken. Deze gruwelijke behande
ling verkortte het leven van 
zijn onschuldig slagtoffer. Hij 
ontving eindelijk het loon zijner 
misdaden, en den 9 thermidor 
(27 Julij 1794), in den val van 
ROBESPIERRE betrokken, volgde 
hij hem daags daarna op het 
schavot. 

* SIMON (EDUARD THOMAS) , 
een geneesheer en letterkundige, 
den 16 Oclober 1740 te Troyes 
geboren, was de zoon van eenen 
notaris dier stad, legde zich op 
de genees- en heelkunde toe, en 
kwam in 1786 Parijs bewonen. 
Hij werd , in 1790 , benoemd 
tot algemeen secretaris vanden 
gezondheids-raad, en achtervol
gend van die der bedelarij en 
des openbaren onderstands. Of
schoon hij zich een voorstan
der der omwenteling had ge
toond, beschuldigde men hem, 
in 1792, voor het koningschap 
in zamenzwering te zijn getre
den ; en om zich aan de ver
volgingen te onttrekken, koos 
hij de partij, om den conven-
tionneel B'OÜRET, zijnen vriend, 
die in missie werd gezonden, 
te vergezellen. Tijdens de op-
rigting eener bibliotheek voor 
de raden der Ouden en der 
Vijf-honderden, werd hij tot 
bewaarder derzelve benoemd, 
en later bibliothecaris van het 

' tribunaat. Nadat deze post in 
1807 werd afgeschaft," begaf hij 
zich onder het openbaar onder
wijs, on verkreeg den post van 
studie-censor in het lyceum van 

Nancy, daarna dien van hoog
leeraar in de Latijnsche welspre
kendheid te Besancon. Hij over-
leed den 4 April 1818. Zijne 
voornaamste werken zijn: 1.° 
Choix etc. {Keuze van gedichten 
uit het Grieksch, het Latijnen 
het Italiaansch vertaald), 1786, 

"2 dl.11 in 18.™°: dit werk bevat 
een aantal belangrijke stukken, 
met Beschrijvingen van de meeste 
dichters, waaruit deze verzame
ling bestaat; — 2.° Conteselc 
{Zedelijke verhalen, ten dienste 
der jeugd, uit het Italiaanse 
van FR. SOAVE vertaald), 178" 
in 12.*">,• 2/? uitgave, met een 
tweede deel, onder den titel 
van Nouvelles etc. {ZedeW 
verhalen) vermeerderd, 1803, 
2 dl.», in 12.»°; — 3.° BV» 
etc. {Staatkundige proeve <0 
de ónder de burgerlijke inw' 
schappijen onvermijdelijke <* 
wentelingen), naar het Italiaanse1! 
van .A. DE GIOLANI, 1791, J» 
8.vo j — 4.o Coup d'oei[ <* 
{Blik van eenen republikein <f 
de tafereelen van Europa » 
1795 en 1796), in 8 .^}" 
— 5.° Memos-of het vrije RW' 
een treurspel j — 6.° Saint IrtJ 
{de heilige LODEWIJK) , een n» 
dendicht, verkort van pater & 
MOINE, en gevolgd door ee" 
Ode in 1814, aan Z. K. * 
MOMMBDH (later KABEL %)W 
dragen; — 7.° Epigramnes ̂  
{Puntdichten van MARTIAW 
nieuwe en volledige vertak 
— in het Fransch —, door zy 
nen zoon en den Heer k&® 
uitgegeven, 1819,3 dl.» in »•; 
—8.° Correspondanceetc. {W11 

msseling van hetFranscUW, 
in Egypte > door het smw1 
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örtw NELSON onderschept); te 
Londen, met eene Inleiding, en 
Aanteekeningen der Engelsche 
kanselarij in het licht gegeven j , 
in het Fransch vertaald met aan-' 
merkingen, jaar 7 (1799) in 8.™ 

SIMON. — Zie SIMEON; bijge
naamd de broeder van J. C. 

* SIMOND (PHIUBERTOS) , in 
1755, te Rumilly, in Savooye, 
geboren, werd tot priester ge
wijd , en tijdens de omwenteling 
omhelsde hij de beginselen der-
zelve. Om deze reden uit zijn 
land weggezonden, kwam hij 
in den Elzas, alwaar hij tot 
algemeen vicaris van den bis
schop van Straatsburg' werd, 
benoemd. Zijn ijver, ter be
vordering der nieuwe denkbeel
den, deed hem door het dep1, 
van den Neder-Rijn, tot af
gevaardigde bij de nationale 
conventie verkiezen. De Sa-
voyaards, met Frankrijk ver-
eenigd, hadden afgevaardigden 
naar de nationale conventie 
gezonden, om dezelve tot re-
volutionnaire maatregelen te 
bewegen; SIMOND ondersteunde 
hun verzoek, en trachtte te 
bewijzen, » dat deze conventie 
meer in acht dagen had gedaan, 
dan de constituerende vergade
ring in drie jaren, wijl zij den 
adel en het koningschap reeds 
afgeschaft, de militaire orden 
ingetrokken, de leenroerigheid 
vernietigd had, enz." Door 
dezen ijver won hij het ver
trouwen der Savooische afge; . 
vaardigden, die hem tot com-' 
missaris in hun land, hetwelk 

V 

j den naam van Mont-Blanc 
'aannam, deden benoemen. Hij 

I was tijdens het proces van 
IiOBEWiJK XVI, in dat gewest 
in zending. Daar hij alzoo 
niet voor den dood kon stem
men, noodigde hij de conventie 
schriftelijk uit, dien meineedigen 
koning, zonder appèl te von
nissen. Te Parijs teruggekeerd, 

, noemde hij, den 28 Blei, den 
president ISNARD , een contra-
revolutionnair, bedreigde hem 
met de volks-wraak, en be
schuldigde den generaal GUSTINE, 
de wetten der conventie te 
verachten. Hij gaf zich vele 
beweging op den 31 Mei, dag 
van den val der Girondijnen, 
wier vijand hij was, deed de 
barrières sluiten en lokte het 
besluit van in hechtenisneming 
der verdachte lieden uit. SI
MOND was altijd de bevorderaar 
der willekeurigsle maatregelen, 
en in Junij stelde hij voor, 
de hanzé-steden als der repu
bliek vijandig te verklaren: ook 
stelde hij voor om de commis
sie van algemeen welzijn tot 
eenigen regter te maken over 
de .door de regtbanken opgelegde 
hoofdlasten van Frankrijk. Ge
regeld bezocht hij den club der 
Jacobijnen, waarvan hij een der 
onstuimigste leden was. Op 
hun spreekgestoelte droeg hij 
verscheiden redevoeringen voor 
tegen het Engelsche' bestuui
en de Federalisten.. Tot dus
verre had hij zich onder de 
aanhangers van ROBESMERRE ge
schaard,- maar toen hij de 
gemeente en de conventie op-
permaglig zag heerschen, en 
3 



86 S I Bi

er voor hem niets anders dan, 
eene zeer ondergeschikte rol 
kon overblijven, verklaarde hij 
zich tegen dien dwingeland, 
sloot zich bij , DANTON aan ,• 
dat eis te zeggen, dat hij altijd 
Jakóbijn bleef, doch zich onder 
de bescherming van eenen an
deren chef stelde. De val van 
dezen laatste sleepte den zijnen 
mede, SAINT JÜST, de ver-* 
trouweling van ROBESPIËRRE , 
liet hem den 7. Blaart 1794 \ 
in hechtenis nemen, en met 
HERAÜLT DE SÉCHELLES in de ge
vangenissen van het Luocembourg 
opsluiten. Intusschen volgde hij 
zijnen ambtgenoot, die hem te 
vergeefs tot zijnen gedienstigen 
verdediger vraagde, niet voor 
de regtbank. Middelerwijl werd 
SIMOND door LAFLOTTE beschul
digd van met ARTHUR DILLON 
zamentespannen, om DANTON , 
HERAULT, CAMILLES DESMOULINS 
enz. te bevrijden J maar deze 
zaak had geen gevolg. Men 
vergat dezelve echter niet, en 
kort daarna vernieuwde VADIER 
deze besöhuldjging, en COOTHON 
klaagde hem bij de Jacobijnen 
aan, als hebbende den kleinen 
GAPET (LODEWIJK XVII); onder 
het regentschap van DANTON, 
op den troon 'willen plaatsen. 
LEGENDRE en BOURDON DE L'OISE 
herinnerden te. gelijkertijd aan 
zijne betrekkingen met CHAU-
METTE en GOBEL, en beschul
digden hem van rnedepligtigheid 
met die godverzakers. Aan de 
revolutionnaire regtbank over
gegeven, werd SIMOND ten dood 
veroordeeld,, en den 13 April 
1794 geëxecuteerd. Men heeft 
van hem de volgende geschrif

ten :. Over de opvoeding der 
meisjes. Brieven aan de Joco-
bijnen van Chambêri. Antwo&riï 
aan het genootschap^ der Jak-
bijnen van Chambêri, Annecy, 
1793; PHILIBERTUS SIMOND*» 
zijne committenten, rede van den 
30 Januarij , 1793, Chambêri, 
in 8.T0; Brieven aan de Jah-
bijnen van Parijs, 12 April 1793. 

i 

, SIMONEAÜ (KAREL), een be
kwaam graveur, te Orlm, 
in 1639 geboren, werd, nog 
zeer jong zijnde, naar fo.4 
gezonden bij den beroemde» 
NoëL COTOEL , en werd aldaar 
een zijner beste kweekelingffl 
in de teekenkunst, Hij * 
vervolgens lessen in de graveer-
kunst onder WILLEM CnaTE^ 
door dezen uitmuntenden m* 
ter geleid, maakte hij z * 
snelle vorderingen, dat hij f' 
nen gids meer behoefde»111 

zich te doen opmerken. v°f 
zijne opname bij de akadenu* 
graveerde hij het schoone pof' 
tret van MANSART. HU lieetl 

een aantal meesterstukken) *' 
gelaten, waarvan de voornaam^ 
zijn: de Aanbidding'der herW' 
de Samaritaansche vrouw* * 
Overtogt over- den Rijn \r, 
praalgraf van den liard^'T 
DE RICHELIEU, de veroverin§ w* 

j Franche-Comté, de reis der j 
l ningin naar de brug t>a» y 

Dit laatste stuk zou eene w 
PATO , eenen BARTOLOZZI , > 
zelfs eenen MORGHEN' niet o 
waardig zijn. Eene grootejW' 
heid in het steekwerk, ey, 
naauwkeurige teekening, . 
eene krachtvolle en zachte se» 

I. kering zijn de hoedanigheüU 



welke dezen kunstenaar onder
scheiden. Hij verkreeg den titel 
van graveur'des konings, met 
eene jaarwedde, en overleed te 
Parijs in 1728. — Men moet 
hem niet verwarren met zijnen 
broeder SIMONEAU, welke in 
1694 de Geschiedenis der Boek
druk-en Graveerkunst gegraveerd 
heeft; en de Geschiedenis der 
overige kunsten en handwerken, 
van 1694 tot 1710, 2 dl.» in 
fol. in 168 platen. 

SIMONET (EDMOND), te Lan-
gres, in 1662 geboren, werd 
in 1681 Jesuiï. Zijne oversten 
belastten hem met het onderwijs 
der wijsbegeerte > te Heliiis en 
te Pont-a-Mousson, alwaar hij 
later de schoolsche godgeleerd
heid onderwees. Hij overleed 
in die stad in 1735. Men heeft 
van hem eenen leergang der 
godgeleerdheid, onder dezen ti
tel: Instüidiones theólogiw ad 
tisum scminariormn, Nancy, 
1721 — 1728,11 dl.* in 12.»>c, 
en Venetië, 1731, 3 dl.» in fol. 

SiMöMETm'(ÊONiFACius), vol
gens sommigen in de staten 
van Genua, en volgens anderen 
te Milane geboren, begaf zich 
onder de Cisterciensers, werd 
abt van het klooster van Cornu, 
in hef, diocees van Cremoüa en 
overleed in 1490, na de plïg-
ten van zijnen stand te hebben 
vervuld, en zich voornamelijk 

'' 'op de beoefening der kerkelijke 
geschiedenis te hebben toegelegd. 
Men heeft aan zijne zorgen, 
een daartoe betrekkelijk werk 
te danken, getiteld.- De per-
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secutionibus ehrisliance fidev et 
romanorum pontificum. Het werd 
eerst te Milane, in' 1492, en 
daarna te Bazel, in 1509, in 
fol. gedrukt. Dit werk is briefs-
gewijze geschreven, en in het 
fransch vertaald, door OCTAVIA-
NUS I>E SAINT^GELAIS'. Er straalt 
vele geleerdheid in door, maar 
daar de critiek dat licht nog niet 
had verspreid, hetwelk later 
schitterde, moet men niet ver
wonderd zijn er eenige misstel
lingen in aantetreffeh. —* Zijn 

ineef , JOANNES SISIONETTA, on
derscheidde zich in de beoefe
ning der schoone letteren, en 
heeft in het licht gegeven: Be 
rebus gestls FRANCISCI SFOMUG , 
medionalensium ducis, libri 
XXXI, wel geschreven. Hij had 
eenen zoon JACOBUS SIMONETTA 
genaamd, te Milane geboren, 
die het vertrouwen verdiende 
van JÜLIÜS II en van LEO X, 
en met verscheiden gewigtige 
commissiën werd belast. CLE-
MENS VII verhief hem tot bis
schop van Pesaro; PAÜLÜS III 
plaatste hem op den zetel van 
Perosa, en benoemde hem tot 
kardinaal. Hij overleed in .1539. 
Men heeft van hem 1.° Trac-
tatus reservationum beneficiorum; 
'— 2.° Epistolce etc. 

SIMONI (SIMON óf-Suio) in de 
16.e eeuw, een geneesheer van 
Lucca, ging van de catholijke 
Kerk tot de calviniste sekte over, 
en van deze tot die der socinia-
nen. Hij eindigde met geenerlei 
godsdienst meer te hebben; het 
gewone lot der onrustige en 
kakelende geesten, die na het 
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•ware geloof te hebben verlaten 
geen. punt meer vinden, waar
aan zij zich kunnen hechten (zie 
SERVET). MARCÉIXTJS SQDARCIA 
LUPI, een sociniaan, schildert 
hem af, als een volslagen god-
verzaker. Het stuk, waarin 
deze sectaris aldus wordt aan 
de kaak gesteld, verscheen in 
1588, te Krakm, in 4.t(> in 
het; licht, onder dezen titel: 
SIMONIS SIMONII Summa religio; 
hetzelve is zoo gestreng achter
volgd, dat het buitengemeen 
zeldzaam is geworden. Men 
heeft van SIHONI verscheiden 
geneeskundige en andere wer
ken , die hem niet dan kort
stondig overleefd hebben. 

SIMONIDE (SIMON), eenlatijnsch 
'dichter, te Leopold, in Polen, 
geboren, was secretaris van 
JOANNES ZAMOSKI. De dichter
lijke kroon, waarmede CLEMENS 
VIII hem vereerde, bewijst 
den roem, welken hij zich door 
zijne begaafdheid verworven had. 
Zijne gedichten zijn gezamenlijk 
uitgegeven te Warschau, 1772, 
in 8.™ Hij overleed in 1629, 
oud 72 jaren. 

SIMOMDES, in het jaar 558 
vóór J. C. te Julis, op het 
eiland Ceos, tegenwoordig Zea, 
in de. Egeische-Zee geboren, 
bloeide ten tijde van DARIUS, 
zoon van HÏSTASPES. De dicht
kunst was zijne voornaamste 
begaafdheid, hij muntte vooral 
uit in het treurdicht. Nog 
jong zijnde, kwam hij te Athene 
alwaar hij de gunst verwierf van 
HIPPARCHÜS, zoon van PISISTRA-
TUS. Hij had lang door Klein-

Azië gereisd, en bleef in Athene 
tot aan den dood van zijnen 
beschermer, door HARMODIÜS 
en ARISTOGITON vermoord, Hij 
begaf zich alsnu naar Thessalië, 
bij koning ALENAS, kwam 
vervolgens weder te Athene, 
waaruit HIPPIAS, broeder en 
opvolger van HIPPARCHÜS, juist 
verdreven, was (in het jaar 511 
vóór J. C ) , en hij verhief in 
zijne verzen de moordenaars 
van HIPPARCHÜS. Twee jaren 
na den slag van Marathon, 
betwistte hij aan, en behaalde 
hij op yEscHYLüs, den prijs uit
geloofd voor den schoonsten 
treurzang op deze overwinning. 
HIËRON ,, koning van Syracusa, 
beriep hem aan zijn hof, alwaar 
hij zedespreuken uitkraamde; 
want hij hield zich ook met 
wijsbegeerte bezig, maar zijne 
praktische grondbeginselen wa
ren daarom niet wijzer (zie 

THEMISTOCLES). HIERON vraagde 
hem de beschrijving van Godj 
SIMONIDES zeide hem, dat hij 

, een' dag nöodig had om over 
dit antwoord natedenken: toen 
deze dag voorbij was, vraagde 
hij eenen tweeden, en zoo ver
volgens verscheiden anderen; 
eindelijk antwoordde hij: dat 
hoe meer hij nadacht, hoe 

meer de hoop zich verwijderde, 

de verlangde beschrijving ^ 
zullen kunnen geven: Qwa 

quanto diutius considerö, tanto 
mihi res videturobscurior (CICERO, ' 
De natura deorum, lib, 1. N. 22): 
zoo zeer stonden die gewaande 
wijzen beneden de kinderen der 
christenen! » Het Evangelie> 
zoo als een nieuwe schrijver 

I zegt, heeft meer licht in de 
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ge\vone geesten verspreid, dan 
het Porticus en het Lyceum 
getracht hadden, in de wijs-
geerige hoofden der oude tijden 
te verspreiden!" Indien echter 
SIMONIDES '. van eene eigenlijk 
gezegde beschrijving sprak, per 
genus et differentiam, had hij 
geen ongelijk; maar dergelijke 
beschrijvingen zijn minder ge
schikt om een , voorwerp te 

"doen kennen,,, dan om zelve 
tot onderwerpen aan wijsgeerige 
geschillen te dienen. Nog fin 
den ousierdom van 80 jaren 
«rsjeldë hij omdendichtprijs, 
m behaalde de overwinning. 
Deze dichter overleed te Syra-
cusa in het jaar 468 vóór J. C. 
veracht om zijne gierigheid en 
de verkoopbaarheid zijner pen. 
Hij had in het Dorisch dialekt 
de veldslagen van Marathon en 
Salamis beschreven, en, lier
zangen, treurspelen enz. zameti» 
gesteld; maar er zijn ons slechts 
fragmenten! .zijner- gedichten 
wfigftl̂ feï wnmm tm-kh-

. LATIUS de titefe:-fe:tei:|Ê&fibatr ; 

gemaakt. De H. HIERONYMUS 
velde een gunstig oordeel over 
dezelve, wijl hij, over de Psal
men sprekende, DAVID den 
SIMONIDES der christenen noem
de: David Simonides noster, 
Pindarus, Alemus, Flacons quo-
qm. FÜLVIUS URSINUS, heeft 
teêlve gezamenlijk, met aan-
teekeaingen, i n het licht ge
geven , Antwerpen, 1598, in 8.™ 
en in het Corpus poelarum 
gmcorum, Geneve , 1606 en 
1614, 2 dl." in' fol. Nadat 
PHENIX veldheer der Agrigen-
t p e n , Syracttsa had ingenomen, 

• .. • -F 

liet hij het graf van, SIMONIDES 
verdelgen. CALLIMACOTS vervaar
digde bij deze gelegenheid een 
dichtstuk, waarin hij SIMOÜHDES 
invoerde, zich beklagende, dat 
deze veldheer niet hetzelfde 
ontzag voor zijne asch had als 
CASXOR en POLLUX, die hem 
uit een huis gered hadden, het-
welk dreigde intestorten. Deze 
laatste bijzonderheid wordt zeer 
schoon voorgesteld in de fabelen 
van PHAEDRUS en LAFONTAINEJ 
SIMONIDES had, zegt men, een 
verbazend geheugen,,1 en men 
schrijft hem de uitvinding toe 
van het plaatselijk en kunst
matig geheugen. — Zie CICERO, 
De oratore, lib 2 , N, 86 en 
De Fine, lib. 2 , N.° 32. [Men 
vindt een belangrijk beknopt 
overzigt zijner wijsgeerige leer 
in het 16 fi Hoofddeel der Reise 
van ANACHARSIS.' Men schrijft 
hem de uitvinding toe van 
vier letters van het grieksche 
alphabet]. • . 

Sinofjis (PETRUS), te Thielt'm 
Vlaanderen geboren, licentiaat 
in de godgeleerdheid, was ach
tereenvolgend, pastoor te Kort
rijk, kanonik en eerste aartsprie
ster van Gend, tweede bisschop 
van Iperen, in 1585, en over
leed in 1605, in den ouderdom 
van 66 jaren. Hij had zijne 
verheffing enkel aan zijne deug
den en aan zijne kunde te dan-
ken._ Men heeft van hem ver
scheiden werken, de meeste 
tegen de calvinisten: dezelve 
zijn in 1609, te A.ntwetfg?i>, in 
fol. gezameftlfk uitgeg$r$ö door 
JOANNES DAVID, zijnen opvolger 
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in de pastorij van Kortrijk, en 
later Jesuit. Onder de.geschrif
ten van dezen prelaat onder
scheidt men r 1.° De verilate; 
— 2.° Apologie pro verilate 
vatholica; — 3.° jöe luereseos 
hwreticorumque natura; — 4.° 
Redevoeringen en Leerreden, 
zeer wel in het Latijn geschre
den; H- 5.o Herderlijke onder-
ngting over de wijze, waarop 
de pastoors zich behooren te 
gedragen, betrekkelijk de dui-
vel-bezweringen, en omtrent de 
personen, die dezelve om be-
tooveringen verzoeken. (Zie SPE). 
— Men moet hem niet verwar
ren met FKANCISCUS SIMONIS, den 
schrijver van een geleerd werk: 
De fraudibus hcereticorwm ad 
orthodoxos traetatio, Maintz, 
1678, in 8.™ Dit werk is in 
het Fransch, Nederduitsch en 
Italiaansch vertaald. NICERON 
zegt dat FRANCISCDS SIMONIS een 
geleende naam is J en schrijft 
het werk aan een' Jesuit, toe. 

SIMONIÜS. — Zie SISIONI. 

' SlMONNEAU, — Z i e SlMONEAU. 

SIMONS (JOZEF), in 1594, in 
het graafschap Hampton, in En
geland geboren, begaf zich te 
Rome onder de Jesuiten, werd 
hoogleeraar in do godgeleerdheid 
en in de H. Schrift, en overleed 
te Londen, den 23 Julij 1671. 
Men heeft van hem Treurspelen 
in het Latijn, Luik 1657, die 
om derzelver sierlijkheid, en 
zuiverheid van stijl zeer op 
prijs worden gesteld. 

SIMONS. 

SIMPUCIUS (Heilige), te Tivoli 
geboren, Paus na den H.Hiu-
Rius, den 25 Februarij 468, 
volgens LENGLET-DCFRESNOY en 
pater PAGI , en in 467 volgens 
FLEURY, regeerde in zeer nete
lige tijden met vele voorzigtig-
heid. Hij stelde alle pogingen 
in het werk om PETRUS MONGE 
van den stoel van Alexandrië, 
en PETRUS LE FOULON van dien 
van, Antiochië te doen verdrijven. 
Hij wist alle listige kuiperijen 
te verijdelen, waarvan ACACIOS 
van Konstantinopel zich bediende 
om hem te verschalken. Er 
bestaan nog van hem achttien 
Brieven, waarvan sommige zeer 
belangrijk zijn j dezelve komen 
voor in de Verzameling van pa
ter LABBE. Hij overleed den 
27 Februarij 483, na eene vijf
tienjarige roemrijke regering. 
Men viert zijn feest den 2 Maart. 
FELIX III volgde hem op.. 

SMKHCIUS, een peripatelisch 
wijsgeer der 5.e eeuw, was van 
Plmjgië of Cilicië. Er bestaan 
van hem Gommentariën op 
ARISTOTELES en EPICTETÜS , Lei
den , 1640, in 4.to, in welke 
zeldzame en belangrijke, met 
beuzelachtige doormengde zaken, 
voorkomen. '• • < 

* SIMPSON (THOMAS) , een be
roemde arts, te Edimburg in 
1690 geboren, werd hoogleeraar 
in de genees-en ontleedkunde 
aan de universiteit van S'. An-
drew in Schotland, en heeft 
werken nagelaten, die in zijn 
vaderland zeer gezocht worden, 
te weten: 1.« De re mcdica 
clissertationes quatmr, Edim-—• Zie MENNO SIMOJSS. J 
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burg, / 2 6 > i n 8-vo Hij-ver
klaart ̂ c h in dit stuk tegen 
n e t ,/sbruik der zarnenstellin-
ger?en voorschriften, waar in 
(jejeneesmiddelen vermenigvul-
$d worden en derzelver we-
.erkeerige kracht benadeelen, 

en alzoo een uitwerksel te 
weeg brengen, strijdig met dat, 
hetwelk men zich had voor
gesteld. — 2.° Waarnemingen 
over de bewegingen der spieren, 
in het Engelsen ,• in vijf artikels 
verdeeld: het. 1.<> handelt over 
de spier-beweging, die.volgens 
den schrijver' grootendeels van 
de prikkelbaarheid der spieren 
afhangt; .het'2.» handelt over 
den omloop des bloeds.- het.3,« 
over de ademhaling; het 4.« 
óver de ontleding van het men-
schelijke bloed en de afscheiding 
der vochten in het algemeen; 
hef. 5.e over het hersengestel 
en de' werktuigen der zinnen. 
Men vindt in de Proefschriften 
van Edimburg, gedenkschriften 
en verhandelingen van SIMPSON. 
Hij overleed hoog-bejaard in 
zijne geboorteplaats. 

SIMPSON (THOMAS), een be
kwame Engelsche wiskunste
naar , den 20 Augustus 1710, 
te Bosworlh in de provincie 
hekester in Engeland geboren. 
Zijn vader, een zeer arme hand
werker, plaatste hem bij eenen 
zijde-werker, bij wien hij wei
nig profiteerde. Een astrologist 
der nabuurschap leerde hem 
een weinig rekenen, ten einde 
horoskopen te kunnen trekken. 
Deze eerste beginselen boezem
den hem smaak en moed in. 
Hij begaf zich in 1732 naar 

Londen', en was genoodzaakt 
aan het zijde-raam te werken, 
in afwachting dat hij leerlingen 
voor het onderwijs der meet
kunde bekwam. Het was niet 
dan met moeite dat hij vrije 
oogenblikken vond, om zijne 
Verhandeling over de fluetie-of 
differentiaal-rekening, zamen te 
stellen, die in 1737 in het 
licht verscheen, doch met vele 
vermeerderingen, in 1750 her
drukt is. Hij gaf vervolgens 
zijne kleine werken (Opuscüles), 
in het Engelsen, in 3 dl.» in 
het licht, welke, verschenen in 
1740,. 1743 en: 1751.-. "Men 
vindt in dezelve zeven-eh-dertig 
belangrijke verhandelingen, ver
scheiden betrekkelijk de sterre-
kunde. In 1742 gaf hij zijn 
werk in het licht Over de An
nuïteiten, hetwelk hem in een 
geschil wikkelde met den be
roemden MOIVKE, In 1743, 
werd hij tot hoogleeraar der 
wiskunde met eene jaarwedde, 
van 1300 Fed. guldens aan de 
militaire school van Woolwich 
benoemd. Hij werd als lid 
aangenomen bij de koninklijke 
maatschappij van Londen, en bij 
de akademiè van wetenschappen 
van JPartfs. Hij versierde de 
verzameling der koninklijke 
maatschappij met verscheiden 
goede Verhandelingen over de 
integraalrekening, en gaf dui
delijke en stelselmatige Grond' 
beginselen dm' meetkunde in het 
licht. Hij overleed te Bosworth 
aan eene kwijnende ziekte, den 
14 Mei 1761.. — Men moet 
hem niet verwarren met Ro-
BERT SIBJPSON of SKISON , mede 
een zeer bekwame wislumste-



92 - S I M . — S I N. 
\ 

naar, van wien.men eene goede 
vertaling met een Commenta-
riunï, van de Grondbeginselen 
van EUCLIDES (zie dat Art.) heeft. 

SIMSON (ARCHIMBALD) , een 
_Schotsche godgeleerde, is be
kend: 1.° door eene Ver handeling 
over de beeldspraken der dieren, 
waarover er in de H., Schrift 
gesproken wordt, Edimburg , 
1622, in 4.t0 een geleerd en 
gezocht werk; — 2.° een Com~ 
menlarium iü het Engelsch over 
den. 2.en Brief van den H. PE
TRUS, Londen, 1632, in 4.*° 
verre beneden het eerste. 

SIMSON (EDUARD), een Engel-
sche godgeleerde, gaf in 1652 
«ene Algemeenekronijk in het 
licht, van het begin der wereld 
tot op J. G. Men heeft van 
dezelve eene schoone uitgave 
geleverd, Leiden, 1739, infol., 
te Amsterdam, in 1752, in 
hetzelfde formaat, herdrukt. Of
schoon er verscheiden fouten 
in voorkomen is dezelve wel 
geregeld, en wordt zij soms aan
gehaald. Het Loven des schrij
vers met de lijst zijner werken, 
is aan het hoofd derzelve. 

SINGLIN (ANTOMÜS) , een gees
telijke, de zoon van eenen 
koopman te Parijs, liet op raad 
van den II. VINCENTIÜS VAN 
•PAULA, den handel varen, en 
omhelsde den geestelijken staat. 
De abbé DE SAINT-CYRAN deed 
hem het priesterschap ontvan
gen, en bewoog, hem zich met 
het gewetensbestuur der reli
gieuzen van Port-Royal te be
lasten. SIKGLIN was gedurende IS 

zesden twintig jaren ha&r biecht
vader , en gedurende aek jaren 
haar overste. PASCAL la& hem 
al zijne werken voor al%ens 
dezelve in het licht te ge%i, 
en gedroeg zich volgens zijn\n 
raad. SIKGLIN had grootelijk*. 
deel aan de zaken van J?or£-\ 
Royal, en aan de wederwaar
digheden die' dit gesticht trof
fen. Daar hij vreesde van in 
hechtenis te zullen worden 
genomen, begaf hij zich naar 
een der landgoederen der her
togin van LONGUEVILLE. Hij 
overleed in 1664 in eene andere 
schuilpaats. Men heeft van hem 
een werk getiteld: Instructions 
etc. (Christelijke onderrigtingen 
over de geheimen on&es Meeren 
en de voornaamste feesten dés 
jaars), Parijs, 1671, 5 dl.n 

in 8.™ herdrukt in 1736, in 
12 dl.n in 12.wo- Deze uitgave 
heeft aan het hoofd het Leven 
van SINGLIN, door den abbé 
GOÜJET. Hij heeft ook eenige 
Brieven nagelaten. 

SlNHOLD (JOANNES NlCOLAAS) , 
een Duitsche godgeleerde en 
hoogleeraar 'in de welsprekend
heid te Erfurt, in 1748 overle
den, vervolgde het Erf'ordialiUc-
rata, door MOTSCHMANN begonnen. , 

SINMCH (JOANNES) , een Ier/ 
te Corck geboren, hoogleeraar 
in de godgeleerdheid, president 
van het groote collegie te Leu
ven, kanonik van Brugge en 
Turnhout, een der vurige 
verdedigers der schriften van 
JANSEMOS , begaf zich naar Ro
me, om er de zaak van dien, 
beruchten prelaat te bepleiten, 
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eti overleed te Leiwen in 1666, 
na in het licht Ie hebben ge
geven : 1.° Saül ex-tem, Leuven, 
1662 — 1667, 2 dl.» in fol.; 
— 2 . ° Goliathismus profigatus, 
Leuven > 1667, in fol-s tegen 
de luterschen' der Augsburgsche 
geloofsbelijdenis, 3.° verscheiden 
geschriften ten gunste van JAN-
SENIÜS, waarvan de titels zeer 
zonderling zijn, zoo als Conso* 
nantiarum dissonantia; Yulpes 
capta, enz. Zij zijn te Rome 
veroordeeld. De partij-geest, 
door welken hij zich liet mede-
slepen , belette hem niet belan
geloos en liefdadig te zijn, en 
verscheiden nuttige en stich
telijke instellingen tot stand 
te brengen. 

* SINSART (dom BENEDICTUS) 
abt van Munster in den Elzas, 
te Secïan, in 1696 geboren. 
Hij was religieus der congre-
gratie van den H. VANNES, en 
had zijne gelofte afgelegd in 
tte abdij van Senones, den 
7 September 1716. Alvorens 
zich aan God toetewijden, had 
hij eenigen tijd de loopbaan 
der wapens gevolgd, en in 
hoedanigheid van krijgsbouw-
kundige in Holland gediend. 
Hij onderwees met roem de 
wijsbegeerte en de godgeleerd
heid in verschillende kloosters 
zijner orde. Te Munster tot 
prior benoemd zijnde, werd hij 
in 1743, tot coadjutor verkozen 
van dom RUTATJ, die er abt 
van was, en dien hij in 1745 
opvolgde. Men heeft van hem. 
1.° Vraïs etc. (Ware gevoelens 
van den heiligen ATJGUSTINPS 
betrekkelijk de gcnade, en der-

selver overeenstemming met de 
vrijheid), Rouanen (Bazel),1739, 
in 8.vo. Hij bewijst in dit 
werk, dat uit de leer van JAN-
SENIUS de uitdooving van den 
vrijen wil, met betrekking tot 
zijne verdienstelijke werken, 
en de aandoeningen der uit
werkende genade voortvloeit; 
— 2.° Vérité etc. (Waarheid 
der catholijke godsdienst tegen 
de protestanten aangetoond, en 
vow iedereen vatbaar gemaakt), 
Straatsburg, 1746, in 8.v°, 
met eene Wederlegging van het 
antwoord van den heer PFAFF 
op den-2.en Brief van pater 
SCHEFFMACHER aan eenen pro-
testantschen edelman, en Aan
merkingen op eene Leerrede van 
IBBAS, een' Engelsch léeraar; 
•— 3.° Défense etc. (Verdediging 
van het catholijke leerstuk over 
de eeuwigheid der straffen), 
1748, in 8.v<>; ~ 4.° Essai etc. 
(Proeve over de overeenstemming 
des geloofs en der rede, betrek
kelijk de eucharistie), 1748, 
in 8.™; — 5.° Chrétiens etc. 
(Oude en nieuwere christenen 
of kort begrip der belangrijkste 
punten van de kerkelijke ge
schiedenis), Londen, 1754 in 
12.™; — 6.o VVtilité (Het 
nut der monniken);— 7.° Re-
cueil etc. (Verzameling van ver
schillende gedachten over de 
onsterfelijkheid der ziel, of enz.) 
Colmar, 1756. Ook heelt hij 
gewerkt aan een nieuw Rituaal 
voor het diocees van Bazel. 
Hij had de godgeleerde verhan
deling van dom PETIT-DIMER , 
Over het gezag en de onfeil
baarheid, Luxemburg, 1724, 
in 12.TO0 goedgekeurd, welk 
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werk, in hetzelfde jaar bij von- j 
nissen der parlementen van 
Mets en Parijs verboden werd. 
Dom SJNSAET overleed te Parijs 
den 23 Junij 1776. 

SINT-VINCENT. — Zie SAINT-
VlNCENT. ••. 

SIONITES. ~ Zie GABRIEL-
SlOKITES. 

ligheid en sierlijkheid, aan GUIDO 
zoo zeer eigen. Men vindt deze 
beide hoedanigheden in de ove
rige werken dezer beroemde 
vrouw vereenigd, en men ont
waart dezelve voornamelijk in 
hare schilderij van den Slapen.', 
den Amor, in het koninklijk 
museum te Parijs. Het bemin
nelijk en zedig karakter van 
ELIZABETH kon haar niet voor 
den nijd beveiligen. Eene trou-
welooze hand deed haar vergif 
inzwelgen, en zij stierf temid
den der hevigste smarten, den 
24 April 1664. Welke naspo-
ringen ook in het werk zijn 
gesteld,' heeft men den bewer
ker dezer misdaad toch niet 
kunnen ontdekken. Zij werd 
algemeen betreurd. 

* SlIiET (LODEWHK P Ë T R U S ) , 

te Eweux, den 30 Julij 1743 
geboren. Voor de pleitzaal ge
stemd, studeerde hij aan ,d« 
universiteit van Caen; maar 
zijne zucht voor het: reizen, 
deed hem die stad verlaten: 
hij begaf zich naar Italië,,. al
waar hij lang vertoefde om er 
de meesterstukken der kunst 
te bewonderen, 'ook oefende hij 
er zich in de toonkunst, waar 
van hij een hartstogtelijke be-
minnaar was. Te Parijs terug
gekomen , belastte hem h^ 
bestuur met verschillende zen
dingen naar Engeland. SIRET 
kweet zich met eer van dje 
taak, en werd zeer ervaren in 
de letterkunde van dat land. 
In Frankrijk teruggekeerd, ver
bleef hij te Parijs en verschafte 
aan het Engelsch dagblad, een 
aantal belangrijke artikels over 

* SIUAHI (ELIZABETH), doch
ter van den beroemden schilder 
van dien naam, en vervaardig-
ster der beroemde schilderij van 
het laatste Avondmaal, te Bo* 
logna, in 1638 geboren; zij 
nam lessen van haren vader, 
wiens stijl zij volgde, en dien 
zij weldra overtrof. ELIZABETH 
beoefende de groote voorbeelden, 
legde er zich vooral op toe, om 
de manier van GUIDO na te boot
sen, en, in den ouderdom van 
18 jaren t werd zij een der 
schoonste sieraden der Bolog-
nesche school. Op dên prijs 
door de akademie van Bologna 
uitgeloofd, vervaardigdezij, onder 
mededinging van haren vader, 
van BIBIENA en ROSO-ZANCTTI , 
een' der beste kweekelingen van 
GUIDO , eene schilderij van dertig 
•voeten, voorstellende den doop 
van JESUS CHRISTUS. ELIZABETH 
had eene naauwkeurige teeke-
ning, en een frisch en bevallig 
koloriet; maar het is in het 
laatstgenoemde stuk» dat de 
jonge kunstenares zich zelve 
overtrof, èn den prijs op hare 
mededingers behaalde* Wat zij 
intusschen van den kant der 
krachtvolle uitdrukking gewon-

,nen had, verloor zij in beval-
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de beroemdste schrijvers van 
Engeland. Na den 9 ihermidor 
van het jaar 2 (1794), rigtte 
hij,, te Parijs eene boekdrukker^, 
op,- maar hij was korten tijd 
in het bezit derzelve én begaf 
zich naar Vitry, aan den oever 
der Seinè, alwaar hjj den 25 
September 1798 is overleden. 
Hij was verscheiden talen mees
ter, en men heeft hem te dan-

•' ken: l.o Elémens etc. [Grond
beginselen der Engelsche taal), 
1773, een klassiek werk, dat 
verscheiden uitgaven heeft ge
had j — 2.° Grammairc etc.) Ita-
liaansché Spraakkunst), 1797, 
welke veel heeft bijgedragen om 
het beoefenen dier taal gemak
kelijk te maken; — 3.° Gram
maire etc, (Erotische Portuge-
sclie spraakkunst), in 8.™ ,• 
welke, hij in handschrift naliet 
en die de hoogleeraar COBRNAND , 
in 1799 in het licht gaf, met 
eene Beknopte levensschets van 
den burger SIRET. Ten onregte 
schrijft de heer ERSCH hem een 
Epitome historia} grmm, Parijs, 
1801 in 12.^0 toe, hetwelk van 
C. J. C. SIRET , oud taaimeester 
te Reims is. 

Sim (VITXORIO) geschiedsctnij-
ver des konings y&n Frankrijk, 
en oud abt van Vallemagné, te 
Parma in 1608 geboren. [Naar 
Venetië gezonden zijnde, om er 
eenen leerstoel voor de wiskunde 
te bekleeden, leerde hij.aldaar 
den'Franschen gezant kennen. 
Het was 'toenmaals te doen om 
de erf-opvolging in de her
togdommen Mantua en Mont-
ferrat, met welker beleening 
Frankrijk, tegen Oostenrijk en 

Spanje, den hertog van Nevers 
voorstond. Sim gaf bij deze 
gelegenheid eenige geschiedkun-. 
dige schriften in het licht, 
waardoor hij de bescherming 
van den kardinaal DE PJCHEMED , 
en de toegenegenheid van MA-
ZARIN verwierf.] Hij kwam zich 
met ter woon te Parijs vesti
gen , alwaar hij zich bekend 
maakte door z^'nen Mercurio, 
die de geschiedenis des tijds 
van 1635 tot 1655 bevatte- er. 
bestaan 15 deelen van, ' in 21, 
banden in 4.t0 gebonden. Nog: 
bestaat er van hem een ander 
werk, waarvan zijn Mercurius 
slechts het vervolg is, namelijk, 
zijne Memorie recondite, 8 di> 
in 4.t0 Deze werken zijn be
langrijk door het groot getal 
oorspronkelijke stukken, dat 
men er in vindt. De daadzaken 
worden bekrachtigd door gehei
me instructiën van verscheiden 
vorsten en staatsdienaren, maar 
men moet de wijze mistrouwen, 
waarop de schrijver dezelve me
dedeelt. Hij werd betaald om 
te schrijven en het geld lag hem ' 
meer aan het hart dan de waar
heid. , B.EQUIER heeft 24 deelen, 
van den Mercurius, het belangd 
rijkste werk van den abbé Smi >, 
in het Fransen in het licht ge
geven. Dit 'is.' minder eene vol
ledige vertaling, dan eene met 
smaak gedane keuze der meest 
belangwekkende stukken inden 
Mercurius verspreid. Dezelfde 
schrijver heeft ook de gedenk
schriften van SIRI, onder dezen 
titel (in het Fransch) vertaald. 
Mémoires etc. (Geheime gedenk
schriften , uit de siaatschriften 

Ij der vorsten van Europa, sedert 
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HENDRIK IV, onikend),\8&ln, 
" in 12.mu SIRI overleed te Pa
rijs, in 1685. 

SIRÏGIUS {Heilige), een Ro
mein , beklom den stoel van den 
H. PETRUS, na DAMASIUS I in 
December 384, met uitsluiting 
van URSICINÜS , en overleed in 
November 398. Men heeft van 
hem verscheiden belangrijke 
Brieven, in de verzameling van 
dom COUSTANT; onder anderen 
een' aan HIMERUS , bisschop van 
Tarragona, in welken hij ver
scheiden gewigtige vragen van 
dien prelaat beantwoordt. Bij de 
geleerden gaat dezelve voorden 
eersten decretaal-brief door, die 
geloofwaardig is. Pater PAPE-
BROEK bewijst dat de brieven 
van dezen Paus ten minste ver-
valscht (interpoleês) zijn. (Zie 
het Propylmm). Hij veroor
deelde JOVINIAMJS en zijne aan
hangers. Men vindt zijnen naam 
"in verscheiden oude martyrolo-
giën: onder anderen in dat van 
den, H. HIERONÏMÜSJ BARONIUS 
heeft hem echter in het zijne 
niet opgenomen, wijl hij meende 

• dat het leven van dezen opper
herder aanleiding tot eenige cri-
tiek gaf j maar FLORENTINIUS , 
schrijver van een commentarium 
op het martyrologium van den 
H. HIERONYMÜS wederlegt BARO
NIUS op eene geleerde wijze, en 
beroept zich voornamelijk op 
een gezegde van den heilige 
AMBROSIUS. 

_ "SIRLET (WILLEM), kardinaal, 
in 1514, te Guardavalla, in 
Kalabrië, van arme ouders ge
boren , onderscheidde zich door 

zijne geleerdheid en zijne gods
vrucht, en bezat de achting der, 
Pausen MARCELLUS II en Pms 
IV, welke laatste hem tot bi
bliothecaris van het vatikaan 
benoemde,. en op verzoek van 
den H. CAROLUS BORROMEUS, 
tot kardinaal, verhief. Hij over
leed in 1585. Deze kardinaal 
was de geleerde talen volkomen 
meester. Hij heeft medegewerkt } 
aan de verbetering van den Bre
vier en het Roomsche Missaal, 
en aan die der Vulgata-Verta-
ling des Bijbels; het is gedeel
telijk aan zijne zorgen., dat men 
den Catechismus van het con- \ 
cilië van Trente te danken heeft. 
Hij had nog verscheiden andere 
werken geschreven, maar wilde j 
niet toestaan dat dezelve in het ;. 
licht zouden worden gegeven, 
met uitzondering der Vam 
lectiones, welke hij verzameld 
had, om in den Polyglot-Bijl/ol 
van PLANTIN te1 worden opge- : 
nomen. : 

SIRLET (FLAVIUS) , een graveur j 
in fijne steenen, te Rome in 
1737 overleden,; hezat eenebe- j 
wonderenswaardige fijnheid van i 
naaldsteek en zuiveren arbeid. 
Men heeft van hem vele por- , 
tretten, en hij heeft op fijne 

steenen voorstellingen in het 
klein vervaardigd der schoonste 
"oude standbeelden die te Rome 
zijn. 

SIRMOND (JACOBUS) , een ge' 
leerde jesuit, te Riom, in 155» 
geboren, was de zoon van een 
overheidspersoon dier stad, b?' 

,gaf zich onder de paters Jesui-
ten, en onderscheidde zich b'J 
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dezelve door zijne geleerdheid. 
AQUAVIVA, zijn generaal, be
riep hem in 1590 naar Rome, en 
SIRMOKD diende hem gedurende 
16 jaren als secretaris. De ge
leerde Jesuit maakte zich zijn 
verblijf te Roine ten nutte; hij 
spoorde de oude gedenkstukken 
op, bezocht de bibliotheeken, 
en verrijkte zijnen geest met 
allerlei kundigheden. De kardi
nalen D'OSSAT en BARBEKINO wak
ren zijne beschermers en zijne 
vrienden; ook, genoot hij de 
achting van den kardinaal BA-
RONIUS , dien hij bij de zamen-
stelling zijner Jaarboeken niet 
van ondienst was. Men wilde 
hem te Rome houden; maar de 
zucht naar het vaderland, riep 
hem in 1608 in Frankrijk te
rug.' Om hem des te beter aan 
zijnen persoon te verbinden, 
verkoos LODEWUK XIII hem in 
1637 tot zijnen biechtvader,' en 
wel,, zoo als HENDRIK DE VALOIS 
zulks in zijne Lofrede van pater 
SntMOND zegt.- Ne tanhts vir ad 
illuslrandam ecclesia gallicanm 
antiquitatem mtus, Gallioe eri-
peretur. Hij bekleedde langen 
tijd dözeh gewigtigen post, met 
de achting des publieks en het 
vertrouwen des konings,' en ver-
het denzelven eerst eenigejaren 
voor zijnen dood, in 1651 voor
gevallen. Pater SIRMOND bezat 
de deugden eens religeus en de 
hoedanigheden eens burgers. 
Toen hij te Rome was, werkte hij 
op eene nuttige wijze aan de 
belangen van Frankrijk. Nadat 
de stad Clemont aan Riom, 
zijne geboorteplaats,' het bureau 
der geldmiddelen wilde betwisten, 
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verkreeg hij van den koning eene 
verklaring, die hetzelve voor 
altijd in laatstgenoemde plaats 
vestigde. Ofschoon hij in den om
gang eene zeer zachte inborst 
ten toon spreidde, was "hij ech
ter jn zijne twistschriften vrij 
hevig. Door zijne talrijke schrif
ten heeft hij aan de kerkelijke 
geschiedenis de grootste diensten 
bewezen. De tijdrekenkunde ont
warren, verscheiden onbekende 
schrijvers doen herleven, duis
tere werken toelichten, dezelve 
verstaanbaar maken, dé orde en 
het licht, .als ware het, uit den 
boezem van den chaos doen ont
staan, zie daar het denkbeeld het
welk men zich van de werken 
van dezen schrijver vormen moet. 
De voornaamste dezer werken 
zijn: • l.o • uitmuntende Aantee
keningen op de Capitularia(Wet-
verzamelingen) van KAREL den 
Kale, en op den Theodosiaan-
schen Codex; — 2.° eene 'Uit
gave &ev Conciliën van Frankrijk, 
met Aanmerkingen, Parijs, 1629 
3 dl.» in fol. Om dezelve vol
ledig te maken, moet men er 
bijvoegen het Supplement van 
pater LALANDE , Parijs, 1666 , 
in fol., en de Concilia novissi-
ma Gallim van ODESPÜN , Parijs 
1646 in fol. enz.; — 3.° Uif-
gaven der Werken van THÈODO-
RETDS en van HINC MAR van Reims; 
— 4.° de eerste Uitgave van 
FACUNDUS van Hermiane, met 
geleerde aanteekeningen, Parijs 
1629, in S.vo; — 5.° een aan
tal Kleine Geschriften over ver
schillende onderwerpen, Parijs,, 
1696, .5dl.» in fol. en Venetië, 
1728,5 dl." in fol., zeer schoons 
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uitgave. Verscheiden derzelve 
zijn tegen GODEFROY, SAUHAISE, 
RICHER en SAINT-CÏRAN gerigt. 
Van pas zijn er geleerde aanmer
kingen in verspreid, en zijn stijl 
kan tot voorbeeld dienen, aan 
hen, welke godgeleerde onder
werpen behandelen; zijn Latijn 
is zuiver en sierlijk. Welken lof 
men echter aan pater SIRMOND 
heeft toegezwaaid, zeker is het 
dat men later uitgaven heeft ge
leverd, welke de zijne overtref
fen; maar zulks was gemakkelijk 
voor hen, die de zijne onder 
de oogen hadden. De Jansenis
ten , en zelfs eenige andere ge
leerden, hebben zich sterk ver
klaard tegen zijne Geschiedenis 
der voorbeschikking, en die der 
Openbare boelpleging; maar het 
schijnt niet dat hunne klagten 
op bondige beweegredenen steu
nen; ten minste zij wekten in 
geenen deele de aandacht van 
het kerkelijk gezag. 

. SIRMOND (JOANNES), neef van 
den voorgaande, lid der Fransche 
akademie en geschiedschrijver 
van Frankrijk, te iftom in 1589 
geboren, en in Auvergne, in 
1649 overleden. Hij werd door 
den kardinaal DE RICHEUEU als 
een der beste schrijvers van zijnen 
tijd beschouwd; maar het pu
bliek velde over hem zulk een 
vleijend vonnis niet, ofschoon 
hij kundigheden en eenen lossen 
en aangenamen stijl bezat. Men 
heeft van hem: l.oVieetc,(Le
ven van den kardinaal D'AMBOI-
SE); 1631, in S.™ onder den 
den naam van Steur des montag-
nes; dit werk heeft te veel van 
eene lofrede; — 2.° Latijnsche 

gedichten,, die niet zonder ver
diensten zijn. 

SIRMOND (ANTONIÜS), een Jesuit, 
in 1591, te Mom geboren, broe
der van den voorgaande, overleed 
te Parijs, in 1654. Hij had twee 
jaren vroeger, een werk in het 
licht gegeven, getiteld: Défense 
etc. (Verdediging der deugd), in 
8.vo, waarin hij durfde beweren, 
dat men niet juist eenig tijdstip 
des levens kan aanduiden, waarop 
men verpligt zou zijn, eenèacte 
van liefde tot God te verwekken, 
en dat de vervulling van het 
voorschrift, daarin bestaat van 
niets te doen, wat met zijne 
liefde strijdig is. Zijne stellingen 
werden door zijne orde-broeders 
afgekeurd, en hij zelf totboet-
pleging verwezen. NICOLE heeft 
in zijne aanteekeningen op den 
tiende' der Lettres provinciales 
niet nagelaten, den Jesuiten 
zulks als eene misdaad aante-
wrijven. » Eene dergelijke on-
regtyaardigheid, zegt een crjti- \ 
cus, draagt niet weinig bij om ! 
de zij-paden te doen kennen, i 
waarop de partij-geest in staat 
is zich te wagen." Men heeft 
nog van hem eene verhandeling 
De immortalitate anima;, en eene 
andere, getiteld: De aanhoorder 
van het Woord Gods. De schrij
ver der Provinciales verwart de
zen SIRMOND met den beroemden 
JACOBUS SIRMOND , ongetwijfeld) 
om zijner critiek meer gewigt 
bij te zetten. Dit is op verre 
na niet de eenige dergelijke dwa
ling of boosaardigheid, welke 
die beruchte Brieven aanbieden 

SISARA , veldheer van het leger 
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van JAWN, koning van Asor, 
die zijn meester opzond tegen 

. BARAC en DEBOBA , welke een 
leger van tien duizend man op 
den berg Tabor hadden. Nadat 
SISARA al zijne troepen, en ne
gen honderd wagens met zeissen 
beladen verzameld had, kwam 
hij van Haroseth'xmv de beek 
dson. BARAC trok tegen hem op, 
en overwon hem. SISARA nam 
de vlugt tot de tent van H .BER, 
den Cineër. Daar JAHEL, devouw 
van HABER, zag dat hij van 
vermoeidheid uitgeput Was, gaf 
zij hem melk te drinken, deed 
zij hem nederliggen, en bedekte 
hem met eenen mantel -s zoodra 
echter SISARA ingeslapen was, 
dreef zij hem eenen grooten 
spijker door het hoofd, waaraan 
hij in het jaar 1285 vóór J. C. 
oogenblikkelijk stierf. — Zie 
JABEL , DEBORA en B. d. Regie
ren IV Hoofdl. 

SISINNIUS, een oorspronkelijke 
Syriër, volgde, den 19Januarij 
708, Paus JOANNES VII op den 
stoel van den H. 'PETRUS op, 
en overleed plotseling "den 7 
Februarij daaraanvolgende.' 

SIXTDS I (Heilige), een Ro
mein, Paus na ALEXANDER I , 
in het jaar 119, onderging den 
marteldood op het einde van 
het jaar 127. Hij beval dat de 
gewijde vaten, enkel door de 
bedienaars der altaars zouden 
mogen worden aangeraakt. Men j 
schrijft hem ten onregte twee I 
Decretaliën toe. De H. TELES- \ 
PHORUS volgde hem op. I 

G 

SIXTUS II (Heilige), een Athe-
ner, Paus'na STEPHANUS I , in 
257, onderging den marteldood 
drie dagen vóór zijnen getrou
wen leerling, den H. LAÜREN-
TIUS, den 6 Augustus 258 , 
gedurende de vervolging van 
VAUGRIANUS. RÜFINUS schrijft 
aan dezen Paus de Verzameling 
van zinspreuken toe van den 
wijsgeer SEXTUS (zie dat artikel). 
De H. DIONÏSIÜS volgde hem op. 

SIXTDS III (Heilige), priester 
der roomsche Kerk, beklom den 
stoel van den H. PETRUS, na 
Paus CELESTINDS I , in 432. 
Hij vond de Kerk zegevierend 

• op de ketterijen van PELAGIUS 
en NESTORIÜS , maar verscheurd 
door de verdeeldheid der oos-
terschen. Het gelukte hem deze 
soort van scheuring uittedooven, 
door den H. CYBitLDs met Jo-
ANNES van Antiochië te verzoe
nen. Men heeft van dezen 

! Paus eenige Brieven in de'ver-
, zameling van dom COÜSTANT en 

eenige Diehlstukken over de 
erfzonde, tegen PELAGHJS, in 
de bibliotheek der kerkvaders. 
Men plaatst zijnen dood in 
440, LEO de Groote volgde 
hem op. 

SIXTÜS IV, vroeger genaamd 
FRANCISCÜS D'ABESCOLA DELLA 
ROVERE , de zoon van eenen 
visscher in het dorp Celles, 5 

, mijlen v&atSawna, in den staat 
van Gemri, omhelsde den regel 
der franciskanen, onderwees de 
godgeleerdheid te Padua,^ en 
aan de beroemdste universitei
ten van Italië, en werd overste 

2 
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zijner orde. PAULUS II verhief 
hem tot'kardinaal. Na den 
dood van dien opperherder, 
in 1471, werd hij op den stoel 
van den H. PETRUS geplaatst. 
Hij verleende den kardinaals
hoed aan twee zijner neven, 
ofschoon dezelve nog zeer jong 
waren, en dit gaf aanleiding 
tot ontevredenheid aan de ou
deren. Hij was zoo gedienstig, 
dat hij niets kon weigeren, en 
dikwijls gebeurde het,"dat hij 
een zelfde gunstbewijs 'aan 
verschillende personen had ver
leend. Om deze ongeregeldheid 
te vermijden, zag hij zich ver-
pligt, een' zijner officieren te 
belasten, met- het aanhouden 
van een register der verzoek
schriften, welke men hem aan
bood. Eeiie zijner eerste zorgen 
was, legaten naar de christen-
vorsten te zenden, om hen 
optewekken tot den oorlog te
gen de ongeloovigen, maar zijn 
ijver bragfc weinig vruchten 
voort. Desniettemin deed hij, in 
1472, den kardinaal CARAFFA 
aan het hoofd eener vloot van 
29 galeijen vertrekken, welke, 
ria zich met die der Venetianen 
en Napolitanen vereenigd te 
hebben, zich meester maakte 

, van de stad Altalia in Pam~' 
phylië, en het Turksche leger, 
zonder iets te hebben kunnen 
uitrigten, tot den aftogt nood
zaakte. De legaat, enkel door 
de Venetianen" ondersteund, 
nam vervolgens- Smyma in, 
en maakte er eenen rijken buit. 
Na dezen togt, keerde hij als 
in zegepraal naar Rome terug, 
begeleid door 25 op schoone 
paarden gezeten Turken, 12 

met buit beladene • kameelen 
verscheiden op de vijanden, 
veroverde vaandels, en een 
gedeelte- van, de ijzeren ket« 
ting, die de poort van Atta-
lia had gesloten gehouden. 
SIXTDS wijdde al zijne zorgen 
aan de verfraaijing der stad 
Rome, deed over den Tiber, t 
eene schoone brug bouwen, 
welke zijnen naam draagt, deeï > 
paleizen en' kerken bouwen 
en herstellen , straten plaveijen 
enz. Hel jaar 1476, werd geken
merkt door eene bulle, bij ! 
welke Sixxus IV, aan degene 
welke het feest van de onbe
vlekte ontvangenis der H. Maagd, •• 
met godsvrucht zouden vieren, j 
dezelfde aflaten verleende, welke i 
door de Paussen, zijne voor
gangers, voor het feest van het 
allerheiligste Sacrament waren 
toegestaan. Het ware wijzer 
geweest eenig verschil tusschen 
deze aflaten te stellen, even j 
gelijk zulks tusschen de onder- ' 
werpen en beweegredenen'be- ' 
stond. Daar dit besluit, het i 
eerste der roomsche Kerk, be- ; 
trekkelijk dit feest, tegenspraak | 
ondervond, zoo vaardigde , hij ! 
in .1483, eene nieuwe bulle 
ui t , ten einde de uitspattingen 
van.eenige geestelijken te.teu-
gelen, die predikten, dat al 
degene', welke de onbevlekte 
ontvangenis der heilige Maagd 
aannamen, doodelijk zondigden 
en ketters waren; terwijl ande
ren, in een tegenovergestelde 
uiterste, * diegene van ketterij 
beschuldigden, welke dezelve 
niet geloovig aannamen. De 

ketters, die de Kerk gelaakt 
hebben, van een feest te hebben 
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ingesteld, om eene zaak te 
vieren, welke zij niet heeft 
willen beslissen, -denken er niet 
aan, dat de ontvangenis der 
H. Maagd, al mogt zij ook niet 
onbevlekt zijn, echter, zoo als 
de kardinalen BELLARMWOS en 
GOTTI zulks opmerken, eene 
voor de christenen genoegzaam 
gewigtige gebeurtenis i s , om 
dezelve te vieren. Daarenboven 
is een zoo gevestigd en zoo 
oud godvruchtig gevoelen (zie 
DDNS en MAHOMED) voldoende 
om een feest in te stellen,'wan
neer het regtstreekschê en vol
strekte voorwerp der vereering 
(hetwelk hier de H. Maagdis), 
klaarblijkelijk wezenlijk, en de 
eerbewijzen eener christelijke 
plegtigheid waardig is. Men 
moet voor het .overige beken
nen, dat de religieuzen van 
den H. FRANCISCUS en die van 
den H. DOMINICUS, zich al te 
heviglijk hebben verklaard, de 
eenen vóór en de anderen te
gen een gevoelen, dat uit des-
zelfs aard., voor geene leerstellige 
uitspraak vatbaar was (zie PAU-
UJS V). Een ander, even zoo 
hevig, doch minder ernstig, 
geschil' verdeelde deze beide 
Orden. De Franciscanen be
twistten dat de H. CATHARINA 
van Sienm wondteekens (Stig
maten) had gehad, en beweer
den dat dit voorregt enkel aan 
den H. FRANCISCUS, hunnen 
aartsvader, verleend wasv De 
Paus, die van hunne orde was 
geweest, en die daarenboven-de 
redenen der Dominikanen niet 
voldoende vond, verbood op straf
fe van kerkelijke censuren , de 

beelden dezer heilige met de 
wondteekens afteschiïderen. Een 
niet minder beuzelachtig ge
schil beroerde toenmaals de 
reguliere kanoniken van den 
H. A.UGUSTINUS en de kluizenaars 
van den zelfden naam: beide 
wilden kinderen:van den hei
lige AÜGUSTINÜS zijn (zie WIM-
PHEUNG). De Paus maakte zich 
gereed om déze zaak ten einde 
te brengen, toen hij, in 1484, 
in den ouderdom van 71 jaren 
overleed. Deze Opperherder be-
zwalkte zijnen roem, door liet 
blinde vertrouwen, hetwelk hij 
in zijne neven stelde, en door 
den hartstogtelijkeh afkeer, wel-

, ken hij tegen het huis van ME-
DICIS en de Venetianen aan den 
dag legde. Men schrijft hem toe 
de zamenstelling der Regulm 
•cancéllaricB romance, 1471, in 
4. t0; een werk dat aan de pro -
testanten, die zich noch om 
den geest, noch om het doel 
der zaak bekommerden, gele
genheid heeft gegeven, om 
heviglijk tegen het hof van 
Rome uillevaren. Men- heeft 
van hem verscheiden laüjnsche -
Verhandelingen: eene ovef het 
Bloed van JESÜSCHRISTUS,Rome 
1473, in fol.j eene andere over 
de Almagt Gods; eene Verhla- • 
ring der Verhandeling van Wi-
CÓLAAS RICHARD, betrekkelijk 
de aflaten. INNOCENTIUS YIII • 
volgde hem op. 

SIXTOS V, in 1521, in een 
dorp der Mark van Ancona, 
Grotta genaamd, bij het kasteel 
Montallo, geboren. Zijn vader, 
die een wijngaardemer, en niet 
3 
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in staat was, hem optevoeden 
en te 'onderhouden, gaf hem, 
nog zeer jong zijnde, over aan 
eenen landbouwer, die hem eerst 
zijne schapen en daarna zijne 
varkens deed hoeden. FELIX PE-
RETTI (aldus was zijn naam), 
kweet zich van die taak, toen 
hij een Franciskaner klooster-
monnik ontmoette, die verlegen 
stond over den weg, welken hij 
te volgen had, om haar Ascoli 
te gaan. Hij begeleidde hem, 
en openbaarde zulk eene zucht 
voor de studie, dat men hem 
onderwees. Daar zijne vorderin
gen aan de zorgen beantwoord
den , welke men voor hem aan
wendde, zoo stak men hem in 
het Franciscaner-gewaad. Broe
der FELIX werd in korten tijd 
een goede taalkundige en een 
bekwame wijsgeer. In 1545 
-werd hij tot priester gewijd, 
kort daarna werd hij doctor en 
hoogleeraar in de godgeleerdheid 
te Sienna, en nam den naam I 
van MONTAMO aan. Hij verwierf 
döqr zijne leerreden te Rome, 
Genua', Perosa en elders zulk 
eenen roem, dat hij tot com
missaris te Bolognw, en tot ge-
loofsonderzoeker te Venetië werd 
benoemd; maar na met de se
naat en de religieuzen zijner 
orde, in. oneenigheid te zijn 
geraakt, begaf hij zich naar 
Rome. Naauwelijks was hij in 
deze hoofdstad der christen-we
reld aangekomen, of hij werd 
een der raadsmannen der con
gregatie , en daarna procureur-
generaal zijner orde. Hy verge
zelde naar Spanje den kardinaal 
BUONCOMPAGNO j in hoedanigheid 
van theologant des legaats, en 

van Consultor van het heilig-
I officie, Nadat de kardinaal Gmrs-

IIERI, zijn beschermer, onder 
den naam van Pius V, des Pau
selijke kroon had bekomen, her
innerde hij zich MONTALTO, en 
zond hem in Piemont eene breve 
van generaal zijner orde. Hij 
vereerde hem later met het B.o-
meinsche purper. Nadat de kar
dinaal BUONCOMPAGNO, in 1572, 
Pius V, onder den naam van 
GREGORIÜS XIII was opgevolgd, 
haakte, volgens GREGORIÜS LETI, 
FELIX reeds naar den Pauselijken 
troon, en om er toe te geraken 
hield hij zijne oogmerken ver
borgen. Vrijwilliglijk zag hij af 
van allerlei kuiperijen en staats
zaken, beklaagde zich over de 
zwakheden aan zijnen ouderdom 
verbonden, en leefde in de af
zondering even als of hij geen 
ander doel had dan zijn zielen
heil. Nadat GREGORIÜS Xlïlover-
leden was, bepaalden zich de 

.kardinalen, na eenigen tijd ver
deeld te zijn geweest, ten zijnen 
gunste en verkozen hem den 24 
April 1585. Naauwelijks had 
hij de Pauselijke kroon op het 
hoofd, of, zijne plaats verlaten
de, wierp hij den stok, waarop 
hij steunde, van zich af, ver
hief het hoofd, en hefte den 
lofzang TeDeum, met zulk eene 
krachtvolle stem aan, dat het 
gewelf der kapel er van daverde. 
Ziedaar wat LETI verhaalt, wiens 
romaneske en hekelachtige ver
beeldingskracht, de verhalen zeer 
verdacht maakt. Zoodra hij op 
den H. Stoel was verheven, legde 
hij er zich op toe, om het ge
bied van den Kerlcelyhen staat 
van struikroovers te zuiveren, 
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die er straffeloos allerlei geweld
dadigheden uitoefenden. Bijlegde 
eene buitengewone gestrengheid 
aan den dag, in de door hem 
aangewende middelen, ter ver
zekering der openbare veiligheid. 
Hij beteugelde de losbandigheid, 
die onder het voorgaande Paus
schap geene grenzen kende. Hij 
liet galgen oprigten, om oogen-
blikkelijk diegene te straffen., 
die gedurende de vasten-avonds-
vermakelijkheden, eenige onbe
tamelijkheid zou bedrijven. Hij 
vaardigde zeer gestrenge plak
katen uit tegen de dieven, de 
moordenaars en de overspelers. 
Hij ondernam de oprigting van 
de beroemde obelisk van gra
niet-steen , welke men tegen
woordig op het St. Pieters-plein 
te Rome ziet (zie FONTANA — 
DOMINICÜS —). Na. dit groote 
,werk voltooid te hebben, liet 
hij drie andere obelisken opdel-
ven-, en dezelve voor andere 
kerken plaatsen. Nog liet hij 
met groote kosten, in de kerk 
van de H. Maria He meer Acre, 
eene prachtige kapel van wit 
marmer bouwen, en twee graf-
plaatsen, eene voor hem, en 
eene andere, waarin hij het lijk 
van Pius V liet overbrengen, uit' 
erkentenis voor de weldaden, 
welke hij van dien Paus had ont
vangen. In het begin van 1586, 
vaardigde hij eene bulle uit, om 
de sterrekijkkunde, toenmaals 
te Rome zeer in zwang, te ver
bieden; en toen eenige perso
nen van aanzien zich met deze 
ongerijmde wetenschap hadden 
bezig gehouden, werden zij tot 
de galeijen veroordeeld. Bij eene 

andere bulle, verbood hij op 
straffe van den kerkelijken ban 
aan de franciscanen, omcapucij-
nen te worden: deze soorten van 
willekeurige veranderingen, on
der voorwendsel van eene stren
gere orde te omhelzen, gingen 
dikwijls met groote ongeregeld
heden gepaard. Hij bepaalde het 
getal der kardinalen tot 70, en 
wel bij eene bulle van den 3 
December 1586, die door zijne 
opvolgers steeds is in acht ge
nomen. Hij ondernam het dorp 
Cb'otta, zijne geboorteplaats, in 
eene stad te veranderen, maar 
daar de grondslag de uitvoering 
van dit ontwerp onmogelijk 
maakte, stelde hij zich te vre-
den, deze nieuwe stad bij Mon-
talto, waarvan hij, kardinaal 
zijnde, den naam had gedragen, 
te doen aanleggen, en hij ver
hief dezelve tot een bisdom. 
Sixxus V gaf eenen nieuwen 
vorm aan de congregatie van 
het H. Officie, door PAURIS IV 
ter beoordeeling der ketters in
gesteld. Men beschouwt hem in 
zeker opzigt, als de insteller 
van de congregatie der kerkge
bruiken. In het laatste jaar van 
zijn bestuur, wilde hij de be
roemde bibliotheek van hetFa-
tikaan herstellen, aan welke<ïe 
laatste plundering van Bomeeene 
groote schade had toegebragt. 
Hij besloot noch zorgen, noch, 
kosten te sparen, om haar de 
rijkste en eene der schoonste 
4er wereld Ie , maken. Hij liet 
in het gedeelte van het Vati-
kaan, Belvedère genaamd, een 
prachtig gebouw oprigten, om 
er dezelve in te plaatsen, en 

4 
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deed die plaats .door schoone 
schilderwerken versieren, de 
voornaamstehandelingen van zijn 
pontificaat, de algemeene kerk-
vergaderirigen, en de beroemdste 
bibliotheken der oudheid voor
stellende. Zeer wijze reglemen
ten werden er door hem ver
vaardigd, om voortekomen dat 
dezelve door al te groote ge
makkelijkheid in het mededee-
len van boeken, verwaarloosd 
werd of te niet ging. Bij deze 
Bibliotheek liet hij nog eene 
schoone boekdrukkerij bouwen, 
bestemd om naauwkeurige en 
onverminkte uitgaven, van ver
scheiden werken te leveren, 
welke de kwade trouwderket : 
ters, óf de onkunde der catholij-
ken vervalscht hadden. Deze ge-
denkteekenen van zijne.kunde 
m zijnen luister beletteden hem 
niet, over de belangen der Kerk 
in de afgelegenste gewesten, en 
vooral in de Europesche staten, 
door de nieuwe seotarissen be
roerd , te waken. Nadat HENDRIK 
III zich bij de protestantsche 
partij had aangesloten, .en laf-
hartiglijk den kardinaal en den 
hertog van GUISE had doen om
brengen, werd hij door SIXTÜS 
geëxcommuniceerd. De vrees van 
de catholijke godsdienst, in 
•Frankrijk te zien vervallen, deed 
hem dok eene bulle tegen HEN-
DREK IV uitvaardigen, ofschoon 
deze vorst zeer bij hem in ach
ting stond, en dien hij onge
twijfeld met geestdrift zou heb
ben onthaald, indien hij tijdens 
de bekeering deszelven nog in 
leven ware geweest. Een onaf/ 
gebroken arbeid ondermijnde 
hem langzamerhand; zijne laatste 

ziekte was niet in staat hem 
denzelven te doen afbreken. Hij 
overleed in 1590. Het romein-
sche volk verbrijzelde het stand
beeld , dat men te zijner eere 
had opgerigt; de gestrengheid 
van SIXTÜS had hem gehaat bij 
hetzelve gemaakt. Het was ech
ter aan deze gestrengheid, dat 
•Rome het voorregt te danken 
had, de losbandigheid van uit 
zijne muren verbannen te zien. 
Vóór SIXTÜS, stelden de tegen 
de grooten al te zwakke wetten 
de jonge dochters niet in vei
ligheid tegen de ondernemin
gen der vermetelheid en onbe
schaamdheid; maar onder het • 
bestuur van dezen nieuwen Paus, 
konden zij in veiligheid hare 
deugd bewaren, en even zoo 
gerust door de straten van Rome 
als binnen de muren eens kloos
ters wandelen. De erkende echt
breker werd tot de doodstraf 
veroordeeld. Hij beval zelfs, «dat 
een echtgenoot, die zich over 
de uitspattingen zijner vrouw, 
niet bij hem zou komen bekla
gen, met den dood zoude ge
straft worden." Hij was, even 
als VESPASIANÜS, gewoon te zeg
gen , dat een Vorst staande moet 
sterven: zijn gedrag logenstrafte 
hem niet. Een even zoo groote 
vorst als groote Paus zijnde, 
leverde SIXTÜS V het bewijs op, . 
dat er soms onder -het rieten
dak lieden geboren worden, in 
staat om eene kroon te dragen, 
en het gewigt derzelve met waar
digheid te torschen. Hij wist de 
soldaten, de lijfwachten zélfs 
zijner voorgangers af te danken, 
en de bandieten te verstrooijen, 
door de enkele kracht, der wet-
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ten, zonder troepen Ie hebben; 
zich door &ijne standplaats en 
zijn karakter van iedereen te 
doen vreezen; Rome te vernieu
wen en de Pauselijke schatkist 
rijk te laten: ziedaar de ken
merken van zijn bestuur, ken
merken, die enkel en alleen 
aan hem toebehooren. Men kan 
het Leven van SÏXTUS V door 
LETI [mede in het Nederduitsch 
vertaald] raadplegen, doch men 
moet zich >wel in acht nemen 
alles te gelooven wat de schrij
ver verhaalt. » SÏXTUS V in zijne 
waardigheid," zegt een geschied
schrijver ,»toonde slechts eene 
deftigheid, eene kracht en eene 
grootheid, volmaakt geëvenre-
digd aan den verheven rang, 
waarmede hij bekleed was. Steeds 
toonde hij. zich de vijand der 
ondeugd en de bescherrrier der 
deugd, doordringend en regt-
vaardig, wakker en een gestreng 
betrachter der orde; prachtmin-
nend in alles wat den glans van 
den staat en den luister der 
godsdienst betreft; de vriend 
van letteren en van alle kunsten 
zelf een ijverige vriend der stu
die , waaraan hij een gedeelte van 
den nacht opofferde; na den dag-
aan de aangelegenheden^ van den 
staat en de Kerk te hebben toe
gewijd. Het zij dat men hem ein
delijk beschouwt in de.regeling 
van zijn huis, of in de openbare 
administratie, èn de geschillen, 
welke hij met onderscheidene 
vorsten had, men kan niet ont
kennen dat hij een van die zeld
zame mannen is geweest, die 
der menschheid tot eer verstrek
ken." Op bevel van SÏXTUS V 

G 

werkte men aan eene niéuwe 
Latijnsche fertaling^ des Bijbels, 
die in 1590, in drie deelen (1 
band) in fol. in het licht ver
scheen. De fouten, waarmede 
men dezelve overladen vond, 
bewogen" CLEMENS VIII er in 
1592 eene nieuwe uitgave van 
te doen vervaardigen, in welke 
de onnaauwkeurigheden, in de 
eerste verspreid, verbeterd wer
den. — URBANDS VII volgde 
hem op. 

SÏXTUS van Sienna, in 1520 
in de stad, waarvan hij den 
naam droeg, geboren werd uit 
het jodendom tot de christelijke 
godsdienst bekeerd, en begaf 
zich in de Franciskaner-orde. 
Overtuigd van ketterijen te heb
ben onderwezen, en hardnek-
kiglijk weigerende, dezelve af-
tezweren, werd hij tot den 
brandstapel veroordeeld. Het von
nis stond op het punt van uit
gevoerd te zullen worden, toen 
Paus Pius V, toenmaals kardi
naal en geloofsonderzoeker, zijne 

. hardnekkigheid overwon, en hem 
van de orde van den H. FRANCIS-
•cus tot die van den H. DOSIINI-
cus deed overgaan. SÏXTUS wijdde 
zich in dezelve aan den predik
stoel, en aan de beoefening der 
ÏÏ. Schrift toe. Hij slaagde in 
deze verschillende, beide evenzeer 
gewigtige, werkzaamheden. Paus 
Pius V , door zijne deugdenen 
zijne kunde bekoord, gaf hem 
bewijzen eener bijzondere ach
ting. SÏXTUS eindigde zijne le-
vensbaan te Genua., in 1569. 
Zijn voornaamste werk is zijne 
Gewijde Bibliotheek, waarin hy 

5 
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•over de hoeken en vertalingen 
van het oude Testament han^ 
delt, en de middelen aan de 
hand geeft om dezelve te ver
klaren. Men vindt in dezelve 
ook uitmuntende aanmerkingen I 
tot goed verstand der kerkvaders. 

: Dit werk is geleerd, belangrijk 
en nuttig, maar het ontbreekt 
den schrijver somtijds aan oor-
deelkunde. De beste uitgave is 
die van Napels, 1742, 2 dl." 
in fol. met zeer geleerde aan
merkingen. Men heeft verder 
van den vromen Dominikaner: 
1.°. Aanteekeningen op verschil
lende plaatsen der H. Schrift; 
— 2.o Sterre- en aardrijkskun
dige vraagstukken enz.; — 3.o 
Homiliën op de Evangeliën, 
meer met aanhalingen dan met 
welsprekendheid opgevuld. 

SIXTOS VAN HEMMINGA, te Bol-
kunt in Vriesland, in 1532 uit 
eene oude .familie geboren, en 
in 1586 overleden, heeft zich 
bekend gemaakt door eene oor
deelkundige vérhandeling tegen 
de sterrewigchelarij, getiteld: 
De astrologia ratione ei experien-
tia refutata, Antwerpen, 1583, 

"in 8.™ — Zie MORIN (JOANNES 
BAPTISTA). 

SIXTÜS. — Zie SEXTUS. 

* SKEMON (PHIMPPUS), een 
bekwame Iersche godgeleerde, 
in 1707, bij Lisbrun, in het 
graafschap Antrim geboren, werd 
in 1750, met de pastorij van 
Peltigo, in het graafschap Do-
négal voorzien. Hij deed zich 
in die betrekking als een even 
zoo wakkere als liefdadige her

der kennen. Bij hot ontstaan 
van een gebrek aan levensmid
delen , hielp hij zijne parochi
anen met zijn geld en zijnen 
voorraad. Hij verkocht zelfs 
zijne meubels, en zijne bibli
otheek, waaraan hij zeer ge
hecht was. Hij predikte op 
zulk eene overtuigende wijze, 
dat hij een aantal dissidenten 
tot de anglikaansche kerk terug 
bragt. De bisschop van Clog-
her benoemde hem in 1759 
tot de pastorij van D.eocnish, 
in 'het graafschap Fermanagh; 
en in 1766 tot die van Fintom, 
in het graafschap Tyrone. Men 
heeft hem eenige werken te 
danken, waarvan de titels zijn: 
l.o De Godisterij in het dag
licht gesteld, 2dl.«, in 8.™, 
een werk dat veel bijval vond, 
en zulks ook verdiende; — 
2.° Leerreden; — 3.° Losse 
stukken; — 4.° verschillende 
Verhandelingen, Onder den titel 
van Volledige Werken, heeft 
men het geheel, in 7 dl.n in 
8.™ gezamenlijk uitgegeven. 
Deze achtbare geestelijke over
leed te Dublin, in 1787. 

SKYTTE. * - Zie SCHRCGPER. 

SLAPERS (de zeven), zeven 
broeders, die onder de regering 
van keizer DECÏÜS , in 250, te 
Efese het geloof beleden. Na 
in eene spelonk te zijn gevon
den, waar in zij zich verborgen 
hadden, om zich tegen de ver
volging te beveiligen, metselde 
men den ingang derzelve toe, 
en zij ontsliepen aldaar in den 
Heer. Sommige latere schrij
vers nemen deze uitdrukkingen 
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in eenen verkeerden zinop,ea 
hebben zich verbeeld dat de 
dienaars Gods, in eenen na
tuurlijken slaap waren gevallen, 
en dat men dezelve in 479 
onder de regering van THEODO-
SIUS den Jonge terugvond. De 
waarheid is dat hunne over
blijfselen in dat jaar gevonden 
werden. Men bragt dezelve naar 
Marseüle, alwaar dezelve inde 
kerk van.' den H. VICTOR nog 
vertoond worden. De gedach
tenis dezer heilige martelaren 
is in grooten eerbied bij de 
Grieken, de Syriërs, en alle 
volken van het Oosten. De 
spelonk, waarin hunne ligcha-
men gevonden werden, werd 
beroemd door de-godsvrucht 
der geloovigen, en volgens 
SPON (Reize naar Italië en den 
Levant), toont men dezelve nog 
aan de reizigers, die den Levant 
bezoeken. 

SLAÜGHTER (EDUARD) , een En-
gelsche Jesuit, onderwees met 
roem, de Hebreeuwsche taal, 
de wiskunde en de godgeleerd-
in het collegie zijner natie te 
Luik. Hij overleed aldaar, 
hoogbejaard, den 21 Januarij 
1729. Men heeft van hem: 
1; Grammatica hebraica, Am
sterdam, 1699; dezelve wordt 
gezocht; — 2.° 'Arithmetica, 
Luik, 1725, in 12.»». 

• SLEIDAN of SLEIDANUS (JOAN-
NES PHILIPSON), een vermaard 
geschiedschrijver, in 1506, te 
Sleiden, een stadje in de tegen
woordige Pruissische Mjn-jiro-
vinciiin, van geringe ouders 
geboren; begaf zich in 1517 

naar Frankrijk. Door zijne 
talenten geraakte hij in be
trekking met de drie beroemde 
broeders van het huis BELLAY. 
Hij deelde zeer in de vriend
schap van den kardinaal van 
dien naam, die hem medenam 
naar den landdag van Haguenau, 
en hem in gewigtige zaken ge
bruikte. In dien tusschentijd 
verscheen het edikt van ERAN-
CISCÜS 1, tegen de. aanhangers 
van LUTHER. De neiging van 
SLEIDAN voor de nieuwe dwa
lingen , noodzaakte hem zich 
naar Straatsburg te begeven, 
alwaar zijn vriend STURMIUS hem 
eene voordeelige betrekking be
zorgde. SLEIDAN werd in 1545 
door de protestanten, tot den 
koning van Engeland en later 
naar het concilie van- Trente 
gezonden. Hij was eene der 
zuilen zijner partij. Bij zijne 
komst te Straatsburg had hij 
de sekte van ZWINGLIUS omhelsd; 
maar hij verliet dezelve weder 
en overleed lutersch in 1556. 
Er bestaat van hem: l.°'eene 
geschiedenis in 26 Boeken, 
getiteld: De statu religionis 
et republicm Germanorum sub 
Carolo V, ab anno 1517, adm-
num 1555, Straatsburg, 1556, 
in 8.T°. Pater LE COÜRAÏER 
heeft dit werk in het Fransch 
vertaald, Leiden 1767, 3 dl." 
in 4.t0. HENDRIK PANTALEON 
heeft er eene Hoogduitsche over
zetting van geleverd en in het 
Latijn deze geschiedenis tot het 
jaar 1562 voortgezet. LONDOR-
PIÜS heeft er drie deelen, en 
een verdedigschrift dezer ge
schiedenis bü gevoegd, Frank
fort, 1610. Niemand heeft 
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"beter dan.SLEiDAN, aan deaan-
stootelijkste Iogens, een voor̂  
komen van waarschijnlijkheid 
weten te geven. Men ziet hoe 
zeer hij op KAREL Y verbitterd 
was, wiens handelingen hij in 
het' valschte licht stelt. Het 
is echter deze dweepachtige 
lasteraar van eenen zoo groo-
•ten vorst, dien gevolgd hebben: 
de abbé BÉRAÜLT in ;zijne Ker
kelijke geschiedenis, LINGUET 
in het vervolg der Algem. ge
schiedenis van HARDION, en bij
na al de geschiedschrijvers'dezer 
eeuw, waarin de geschiedenis 
de speelbal van allerlei kortzig-
tig- en vooringenomenheden is 
geworden. Intusschen, temid
den der Iogens van SLEIBAN, 
eischt de waarheid van tijd tot 
tijd hare regten op, en men 
ontwaart .dat de sekte-geest, 
dezelve niet geheel en al ver
stikt heeft. Er komen plaatsen 
in voor, die den cathoüjken 
zeer gunstig zijn, hetwelk den 
protestanten zeer mishaagd heeft; 
•en deze getuigenissen, te kost
baarder, wijl zij uit eene door 
de ketters bezoldigde pen vloei
den, zijn verdwenen in de 
uitgaven, welke na den dood 
des schrijvers in het licht zijn 
verschenen. Om zich hiervan 
te overtuigen, behoeft men 
slechts de uitgave van 1556 
met die van 1653 te vergelijken. 
— Zie POSTANUS (ROVESÜS) en 
SuEius (LAURENTIUS) — 2.o De 
quatuor summis imperiis 1711, 
in 8.TO; dit is eene vrij mid
delmatige verkorting der Algem. 
geschiedenis. GILLIS STRÜCTIUS 
en KOENRAAD SCHURTZFLEISCH , 
hoogleeraar te Wittemberg , heb

ben dezelve voortgezet tot in 
1678; en CHRISTIAAN JÜNKER, f 
heeft haar tot het einde der i 
17.e eeuw gebragt; — 3.° eene j 
vertaling in het Latijn der Ge
denkschriften van PHILIPPÜS DE 
COSIMINES, welke niet altijd ge
trouw is , Straatsburg, 154.5, 
in 8.vo3 — 4.0 Verkorte uitgave 
in het latijn 'der kronijk van 
FROISSARD, Parijs 1562; —5.° \ 
Vertaling der groote monarchie 
van CLAUDIUS DE SEYSSEL. KA-
REL V noemde PAÜLÜS JOVIUS 
en SLEIBAN zijne leugenaars, 
wijl de eerste te veel goeds, 
en de laatste te veel kwaads :• 
van hem gezegd had. - •'•• : 

SLINGELAND (PETRUS VAN), een- i 
schilder te Leijden in 1640 i 
geboren overleed den 7 Decem
ber 1691. Een kweekeling van 
GERARDUS Douw zijnde, volgde | 
hij zijnen meester van nabij. ; 
Zijne stukken bezitten eenebe- ; 
wonderenswaardige volledigheid: 
maar zijne langzaamheid in het i 
werken, heeft over zijne'beel
den eene zekere koelheid eir : 
stijfheid verspreid; ééne schil
derij hield hem geheele jaren ; 
bezig. i 

f SLINGELAND (SIMON VAN), , 
de zoon van een verdienstelijk 
staatsman, en de boezemvriend 
van JOHAN DE WIT , werd in 
1663 geboren, en zette den 
roem van zijnen naam nog meer , 
luister bij, door de diensten» 
welke hij aan het vaderland , 
bewees; en na de achting | 
der kabinetten van Weenen, 
Londen en Versailles te hebben 
gewonnen, werd hij achtervol-
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gend Secretaris van den raad 
van,staten, algemeen thesaurier 
der Yer eenigde Provinciën, raad
pensionaris van Holland, en 
overleed in 1736, na een aan
tal jaren het stadhouderschap 
van WILLEM III , overleefd te 
hebben. Hij 'was'er niet voor, 
om deze hooge waardigheid te 
herstellen,, en zag echter in , 
dat zonder een vermogend hoofd 
de JNederlandsche unie van ha
re voornaamste veerkracht, be
roofd was. Geen raad-pensio-
naris van Holland spreidde 
ooit grooter talenten, meer 
waardigheid in karakter en ge
drag, meer kennis van de staats
regeling en de belangen zijns 
vaderlands ten toon. Hij voer
de grooter dingen in de stilte 
van het kabinet uit, dan degene,, 
die zich in het gedruisch der 
inwendige verdeeldheden of der 
buitenlandsche oorlogen onder
scheiden hebben. Men heeft 
in 1787 te Amsterdam 3 deelen 
zijner staatkundige schriften ge
drukt, die verschillende ver
handelingen bevatten over het 
oude bestuur van Holland, 
over de geldmiddelen, over de 
gebreken der staatsregeling, die. 
tot 1795 is blijven bestaan, 
en over de middelen, om er 
in te voorzien; eindelijk over 
de wijze der vergadering der 
staten-generaal,- het onderwerp 
en den vorm hunner beraad
slagingen enz. Deze drie dee
len kondigen een vervolg' aan; 
zij zijn het resultaat der in-
zigten en redeneringen van 
een' der grootste staatsmannen» 
welke de Vereenigde Provinciën 
hebben opgeleverd. Zij dragen 

den stempel van de meest be
proefde kunde en ondervinding..' 
Zijne familie bezit rijke bouw
stoffen voor een dergelijk werk. 
Een der bekwaamste boekhan
delaars van Engeland bood aau 
zijnen zoon GOVERT, algemeen 
ontvanger over de provincie 
Holland, honderd guinies voor 
de briefwisseling tusschen zij- % 

neh vader en den hertog van 
Marlborough. De ; aanbieding . 
werd van de hand gewezen. 

SLOANE (SM* HANS), in 1660 
te'Killyleagh, in het graafschap 
Bonn, in Ierland, van Sóhotsche 
ouders geboren. Reeds in den 
ouderdom van zestien jaren, had 
hij verbazende vorderingen ge
maakt in de natuurlijke, historie 
en in de natuurkunde. Hij ont- s 
wikkelde zich verder door den 
omgang met RAT en BOYLB,. 
en door eenereis in Frankrijk 
alwaar TOUUNEPORT, BC VERNEY , t 
en LÉMERY voor hem de rijke 
schatkamer hunner nasporingen 
openden. In Engeland terugge
keerd, stelde de beroemde Sï-
DERHAM er eene eer in, hem in 
de geneeskunde te bevorderen* 
Nadat de hertog van ALBEMARLE 
in'1687, tot onder-koning van 
Jamaïïia was benoemd, volgde 
HANS SLOANE hem derwaarts, 
in hoedanigheid van zijnen lijf
arts. Hij kwam in 1688 te Lon
den terug, en bragt eene ver- * 
zameling van omtrent SOOzeld-
zameplanten mede. Kort daarna 
gaf men hem den belangrijken 
post van geneesheer van het 
Christus-hospitaal, dien hij met 
eene voorbeeldelooze belangeloos
heid uitoefende. Hij ontving zijne 
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bezoldiging, gaf er kwitantie van 
over, en stond dezelve oogen-
blikkelijk weder af, om ten nutte 
der armen te worden aangewend. 
Hij rigtte het uitdeelingsgesticht 
(dispensatoire) te Londen op, 
alwaar de armen, bij het koo-
penvan allerlei geneesmiddelen, 
niet meer dan de innerlijke 
waarde der ingrediënten betaal
den , waaruit dezelve waren za-
mengesteld; koning GEORGE II 
verkoos hem, in 1727, tot zijnen 
eersten lijfarts, en de koninklijke 
maatschappij tot haren voorzitter 
ïn de plaats van NEWTON. Deze 
waardige burger, begaf zich in 
1740 naar zijn landgoed van 
Chelsea, alwaar hij 'zich hezig 
hield, met het beantwoorden 
dergenen, welken hem kwamen 
raadplegen, en met het bekend 
maken van nuttige geneesmid
delen. Hij overleed op dit land
goed , in 1753. Hij was groot 
en welgevormd. Zijne manieren 
waren ongedwongen en vrij, zijn 
onderhoud vrolijk, gemeenzaam 
en verpligtend. "Wanneer hij bij 
zieken geroepen werd, evenaarde 
niets de aandacht, met welke 
hij tot zelfs de geringste ken-' 
teekenen der ziekte gadesloeg. 
Het is door dit middel, dat hij 
zich in staat stelde, er eene zoo 
zekere voorspelling van te doen, 
dat zijne uitspraken als orakels 
werden beschouwd. Bij de ope
ning der lijken van degene, die 
stierven, vond men bijna altijd 
de oorzaak des doods, welke 
hij had Opgegeven. Men heeft 
het hem te danken, het gebruik 
der kina te hebben uitgestrekt, 
niet alleen tot de geregelde koort
sen , maar ook tot een aantal 

andere ziekten, vooral tot de 
zenuw-pijnen, tot het koudvuur ( 
uit inwendige oorzaken ontstaan 
en tot de bloedvloeden. Men j 
heeft van hem: 1.° eene latïjn-
sche Naamlijst der plechten van 
Jamaïka, Madera, Barbados, 
Nevis en St. Christophe, in8.T0, 
1696; — 2.o Reis naar de eilan
den Madera, Barbados, St. Chris-
topke en Jamaïka met de natuur- i 
lijke historie dier eilanden, in 
fol., 2 dl.* in het Engelsch, 
waarvan het eerste in 1707 en 
het tweede in 1725 in het licht 
verscheen. Dit even zoo naauw-
keurig als zeldzaam werk is met | 
274 platen versierd; — 3.° fö- i 
gantologie, of Verhandeling over ! 
de reuzen, die veel heeft bijge
dragen , om een einde aan de < 
sprookjes te maken, welke men ;: 
over dat onderwerp uitkraamde, 
en om de gewaande overblijfse
len der reuzen, welke men op ; 
zoo vele plaatsen vertoont, in 
kleinachting te brengen (zie Go-
ROHUS); ~ 4.° Verscheiden f 
Stukken, in het Dagboek der 
koninklijke maatschappij van > 
Londen, en in de Gedenkschrn- , 
ten der akademie van weten
schappen van Parijs. Zijne bi
bliotheek bestond uit omtrent ( 
50,000 boekdeelen, bijna alle j 
natuur- en geneeskundige wef-
ken, waarvan er 347 zorgvuldig 
gekleurde platen bevatten, en 
3516 handschriften. De Cata
logus van zijn kabinet van zelu-
zaamheden, die uit 3 dl.n & 
fol, en S dl.» }n 4.t0 bestaat, , 
bevat 69,352 artikels, meteene I 
korte beschrijving van elk stuk- ( 
Hij liet deze verzameling aan 
het publiek na, behoudens eene 
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som, welke het parlement van 
Engeland, als schadeloosstelling 
aan zijne kinderen uitkeerde. 

SLOBTZ (RENÉ MICHAÖL), een 
beeldhouwer, te Parijs, in 1705 
geboren, en oorspronkelijk van 
Antwerpen, had veel smaak voor 
,de beeldhouwkunde, waartoe de 
begaafdheid erfelijk scheen in 
zijne famüiën. Na in den ou
derdom van 21 jaren den tweeden 
prijs dier schoone kunst bij de 
akademie van Parijs te hebben 
behaald, werd hij als beguns
tigde naar Rome gezonden. In 
Parijs teruggekeerd zijnde, werd 
hij als lid der akademie aange
nomen , en in 1758 tot teeke-
kenaar van de kamer des ko-
nings benoemd. De koningvan 
Pruissen, die hem naar Berlijn 
wilde lokken, liet hem de voor-
deeligste aanbiedingen doen; 
maar niets was in staat hem 
aan zijn vaderland te onttrek
ken, dat hem kort daarna in 
1764 verloor. Deze bekwame 
kunstenaar had zich eene han
deling gevormd volwaarheiden 
bevalligheid; de houdingen zij
ner beelden waren los, zijne 
omvangen afgemeten, zijne klee
dingen naar waarheid, zijne tee-
keningen uitmuntend. De hoe
danigheden , die den mensch 
doen beminnen, strekten bxj~ 
hem tot sieraad der talenten, 
die den kunstenaar doen hoog
achten. Door zijne eenvoudige 
zeden, zijne naauwgezette regt-
schapenheid, zijne zich gelijk
blijvende, zachte en vrolijke in
borst , had hij vrienden, zelfs 
onder zijne mededingers. Onder 
zijne voortbrengselen, onder

scheidt, men : 1.° de Heilige BRU-
NO, den mijter afwijzende, inde 
St. Pieters-Eerk te Rome; —• 
2.o het Praalgraf van den mar
kies CAPPOJNI , in de kerk van 
den H. JOANNES der Florentij-
nen; — 3.° het Praalgrafvan 
den kardinaal D'AUVEBGNE, te 
Vienne in Dauphinê ; — 4.° het 
Praalgraf van den h.* LANGUET, 
pastoor van Saint-Sulpice, waar
van het gelaat, in alleopzigten 
het schoonste is wat men zien 
kan.—SEBASTIAAN SLOBTZ , zijn 
vader, te Antwerpen geboren, 
en te Parijs, in 1728 in den 
ouderdom van 71 jaren overle
den, had zich in dezelfde kunst 
onderscheiden, even gelijk zijn 
broeder PAULUSAMBROSIUS, die, 
zoo als hij , teekenaar van de 
kamer des konings was geweest, 
en die in 1758 overleed. 

SLÜSE (RENATÜS FBANCISCUS 
WALTEER, vrijheer van), van 
Visé, een stadje in de Belgi
sche provincie Luik, was de 
broeder van den kardinaal DE 
SLUSE, en van den vrijheer van 
dien naam , staatsraad van den 
bisschop van Luik. Hij werd 
abt van Amay,, kanonik en kan
selier van Luik, en verwierf 
zich dóór zijne godgeleerde, na
tuur- en wiskundige bekwaam
heden eenen beroemden naam. 
De koninklijke maatschappij van 
Londen nam hem op onder hare 
leden. Deze vermaarde geleerde 
overleed te Luik, in 1685, in 
den ouderdom van 62 jaren. 
Men heeft van hem: 1.° Meso-
labium et problemata soliday 
Luik, 1668, in 4.*», en— 2.° 
Disscrtatio de sanclo SERYATIC-
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episcopoTrajeotensi, Luik, 1684, 
in 8.™ 

SLÜSE (JOANNES WAI/THER, 
vrijheer van), kardinaal, broe
der van den voorgaande, te 
Visé, in 1626 geboren, werd 
naar Rome beroepen door JO
ANNES WAI/THER, zijnen oom, 
secretaris der breven. Hij..ver
wierf aldaar dadelijk de achting 
der aanzienlijkste personen. CUE-
MENS IX plaatste hem onder het 
getal zijner huisprelaten; later 
volgde hij zijnen oom in'des--
zelfs post op. De Paus vereerde 
hem met het innigste vertrou
wen , en raadpleegde hem in 
de gewigtigste aangelegenheden. 
INNOCENTIÜS XI verhief hem in 
1686 , tot de waardigheid van 
kardinaal. Zijn al te groote 
ijver in de vervulling der plig-
ten van zijnen stand, en voor 
de studie, gevoegd bij zijn zwak 
ligchaamsgestel verhaastte het 
einde- zijner dagen. Hij over-: 
leed den. 7 Julij 1687. Hoe 
zeer hij zich door de hoedanig
heden des geestes aanbeval, deed 
hij ecbter zulks nog meer door 
die des harten. Zonder eenige 
verkleefdheid aan de rijkdom
men, stelde hij zich met zijn 
patrimonium, en de inkomsten 
van zijnen post tevreden, en 
wees hij steeds alle beneficiën 
van de hand. De door hem 
ontworpene breven hebben eenen 
levendigen stijl, en bewijzen 

• hoezeer hij in de kerkelijke 
tucht, de heilige Schrift en de 
kerkvaders bedreven was. Hij 
had eene buitengemeen uitge
breide bibliotheek . bijeenverza
meld , waarvan de catalogus met 

het portret des kardinaals, te 
Rome, in 1690, in ,4.t0 ge
drukt is: . . 

, SMALCIUS (VALENTINUS) , een 
beruchte sociniaan, in Thurin-
gen geboren, en den 14 De
cember 1622, te Krakmom-
leden, is de schrijver eener 
verhandeling tegen ' de godheid 
van J. C. getiteld: Divinitate 
JESU CHEISTI, 1608, in 4.l°, 
vertaald in het Poolsch, en in 
het Hoog- en Nederduitsch, en 
verscheiden malen wederlegd, 
voornamelijk door JOANNES CLOP; 
PENBURCH , in zijn werk Anti-
Smalcius, Franeker, 1652, 
j n 4,to 

SMELLAERTS. — Zie SNEL-
LAERTS. 

SMERDIS, zoon van CYRUS, 
werd vermoord op bevel van 
CAMBÏSES, zijnen broeder,.die 
eenigen tijd daarna, in het jaar 
524 vóór J. C. overleed. Er stond 
als toen een Perzische wijze op, 
die, daar hij zeer naar den 
vermoorden geleek, den naam 
van SMERBIS aannam, zich voor 
den broeder van GAMBYSES liet 
doorgaan, en zich op den troon 
plaatste; maar de voorzorgen, 
die hij nam, om zijn bedrog te 
bedekken, dienden juist, om 
hetzelve bekend te maken. Er 
vormde zich omtrent zes maan
den na zijne overweldiging, eene 
zamenspanning tegen hem, aan
gevoerd door zeven der voor
naamste Perzische heeren, onder 
welke DARIÜS , zoon van. BYS-
TASPES was, die na den dood 
van SMERDIS regeerde. DeZC 
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overweldiger werd door dé zaam-
gezworenen omgebragt, en zijn 
hooid, op de punt eener lans 
ten toon gesteld. 

* • SMETIUS ( JOANNES SMITH VAN 
DER ICETTEN, meer bekend on
der 'den naam van), in 1590 
te Nijmegen (*) geboren, alwaar 
hij predikant bij de hervormde 
gemeente was, en den post van 
hoogleeraar der wijsbegeerte be
kleedde, en alwaar hij den 30 
Mei '1651 overleed. Men heeft 
van hem geachte werken'over 
de geschiedenis en de oudheden 
dier stad, té weten.- l.o Oppi-
dum Batavorum seu Novioma-
gum, Kber singularis, Amster-' 
dam, 1644, in 4.»°; — 2.° 
Antiquitalisnoviomagensis,1678, 
in 4 > JOANNES SMETIUS, zijn 
zoon, had deel aan- dit laatste 
werk, en heeft daarenboven na
gelaten Kronijkje van de oude 
stad der Batavieren, in 12.mo 

en andere minder belangrijke 
werken. 

SMIT. — Zie SGHMID, SCHMIDT, 
SCHMITH, en SMITHS. 

SMITH (Sir THOMAS), in 1514, 
te Saffron Walden in de pro
vincie Essex geboren, en in 
1577 overleden, was staats-se-
cretaris onder de regering van 
EDÜARD VI , en onder die van 
dé koningin EMZABETH , die hem 
tot verscheiden gewigtige gezant
schappen en onderhandelingen 

XXIII Deel. ' : 

gebruikte. Deze vorstin her
stelde hem in de posten, welke 
hij onder de regering van MARIA 
verloren, doch die hem niet
temin eene jaarwedde van hon
derd ponden sterlings toegestaan 
had. Men heeft van dezen staats
man: 1.° Verhandeling over 
de republiek van Engeland, in 
4. t 0 , die weinig gelezen wordt; 
— 2.° Inscriptioties grcecce Pal-
mirenorum, in 8 > j — 3.° 
Be Moribus Turcarum, Oxford, 
1672, in 12.w>; _ 4.0 j)e 
Druidum moribus in 8.vo$ — 
5.° De recta et emendata lin-
guoB grecce promntiatione, Ba-
rijs , ROB. ETIENNE , 1568. Al 
deze werken zijn vol geleerde 
aanmerkingen. 

SMITH (RICHARD), een Engel-
sche godgeleerde, in 1566, in 
Lincolnshire geboren, werd door 
Paus URBANOS VIII, onder den 
titel van bisschop van Chalce-
donië, tot de bisschoppelijke 
waardigheid verheven, en in 
1625 naar Engeland gezonden. 
Daar hij de religieuzen in dat 
rijk niet genoegzaam Ontzien 
had, nam hij de Catholijken 
tegen zich in. SMITH zag zich 
in 1628 vérpligt de Wijk naar 
Frankrijk te nemen. Twee Jesui-
ten, KNOT en BLOÏD , gaven twee 
Geschriften in het licht, tegen 
het regt, hetwelk de bisschoppen 
beweerden te hebben om de orde
geestelijken goed te keuren, een 
regt, hetwelk SMITH in Enge-

(*) H..K. ARKSTEE noemt, in zijn Nymegen de oude hoofdstad der. 
Batavieren, in dichtmaat beschreven enz., de dad Aken, als de geboor
teplaats van SMETIUS. Vertaler,. 
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land vruchteloos had ingeroe
pen. Deze beide geschriften 
•werden gecensureerd door den 
heer GONDI, "aartsbisschop van 
Parijs, door de Sorbonne, en 
door de geestelijkheid van 
Frankrijk, die de Jesuiten op
riep , en hen verpligtte dezelve 
aftekeureri. Ondanks dez6 af-
keuringy gaf pater FLOÏD twee 
andere werken tegen deze cen-
suren in het licht. Het is bij 
deze gelegenheid, dat de abbó 
de SAINT-CÏRAN , met den abbé 
BAEGOS , zijnen neef, het groote 
werk vervaardigde, getiteld Pe
trus Aurelius. RICHARD SMITH, 
die aanleiding tot deze geschil
len had gegeven, overleed te 
Parijs in 1655. — Er is een 
andere BICHARD SMITH geweest, 
die in 1550, tegen PETRUS 
MARTELAAR, een geschrift in 
het licht gaf, getiteld: Diatriba 
de hominis justificatione, in 8.T° 

SMITH (JOANNES) , een der 
eerste en uilmuntendste graveurs 
naar de zwarte wijze, was een 
Engelschman en overleed te Lon
den, in eenen gevorderden leef
tijd , in het begin der 18.e eeuw. 
Men heeft van hem vele Por
tretten en nachtstukken, aan 
zijn genre eigen, en zeer geestig 
voorgesteld. De Magdahna bij 
de lanvp, volgens SCALKEN is 
een zijner schoonste stukken. 
SCAUCEN was zijn geliefkoosde 
schilder. 

* SMITH (KOBERT), een be
roemde natuurkundige, in Ier
land in 1689 geboren, overleed 
in 1768. Hij studeerde te 
Editqburg, en daar na te Cam-

bridge; hij,werd hoogleeraar der 1 
sterrekunde aan laatstgenoemde ( 
universiteit, en droeg met den 
beroemde COTES, zijnen neef, veel 
bij tot de verspreiding der wijs
begeerte van NEWTON. Men 
heeft hem te danken eene Vol
ledige Verhandeling over de 
yezigtkunde (optica) bevattende 
de theorie, de praktijk, en een i 
aantal belangrijke toepassingen } 
dier tvetensghappen op de stern
en zeevaartkunde, 1728; dit 
werk is in verschillende talen 
vertolkt. Pater BLANCHARD heeft 
hetzelve, in het Fransch, met 
verscheiden bijvoegselen ver- • 
meerderd. Nog heeft men van ; 
hem eene Wijsgeerige wrHndt- ; 
ling over de muzikale klanken \. 
of geluiden (Harmonies, ar tto 
philosophy of the musical sounds), j 
1760, in 8.™ — Zie COTES. I 

ï 

* SMITH (ADAM) , een beroemde 
Engelsche schrijver, den 5 Jumj 
1723, te Kirkaldy in SchoÜa» 
geboren. Hij begon zijne studiën 
in de school dier stad, vervolgde 
dezelve te Glasgoiv en te Oxfora, 
alwaar hij zich meer bijzonder 
op de wiskunde toelegde. H!) 
had te Glasgotv den doctoralen 
hoed ontvangen; zijn verbazend 
geheugen, zijn ijver bij don ar
beid , en eene zeldzame scherp
zinnigheid stelden hem in staat, 
zijnen geest met een aantal kun
digheden te verrijken. ADAtl 

SMITH, was de wijsbegeerte) 
de zede-en wiskunde, de vret- | 
en godgeleerdheid, de oude en 
nieuwere letterkunde volkomen 
.meester, was bekend met de 
geleerde talen, het Italiaanscli» 
Spaansch, Fransch, bezat eenen 
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uitgelezen smaak, en eenen zeld
zaam waaraemenden'geest. Hij 
scheen in het begin tot den 
geestelijken staat overtehelten, 
en wel op verlangen zijner moe
der, die zich over zijne gezond
heid bekommerde; maar na een 
rijp beraad, achtte hij zich on
bekwaam om er de moeijelijke 
pligten van te vervullen, en 
hield zich verder enkel bezig, 
met het aankweeken van weten
schappen, waarin hij, ofschoon 
nog jong zijnde, eenen grooten 
roem verwierf. In 1751, door 
de leden der universiteit van 
Glasgow, tot hoogleeraar; der 
logica benoemd, vervulde hij 
met roem dien leerstoel, en in 
het volgende jaar werd hij tot 
dien der zedekundige wijsbe
geerte beroepen. SMITH wist 
deze wetenschap aan eene duide
lijke en naauwkeurige leerwijze 
te onderwerpen en die gemeene 
plaatsen of aanmerkingen te 
vermijden, welke er de beoefe
ning langwijlig en moeijelijk 
van maken; hij hechtte zich 
minder aan bepalingen, dan 
aan het doel, hetwelk zij zich 
voorstellen, en geleidde alzoo 
langs eenen zachten en aange-
namen weg tot de helderste 
waarheden. Zijne lessen werden 
zeer bezocht, en onder zijne 
hoorders telde hij mannen, die 
zich op de roemrijkste wijze 
door hunne talenten onder
scheidden. Niet minder bijval 
vonden zijne lessen te Edimburg, 
werwaarts hij, na eenigen tijd, 
beroepen werd, om er denzelf
den leerstoel van zedekundige 
wijsbegeerte te bekleeden. Van 

dezen oogenblik, af, vestigden 
de waarnemingen van SMITH 
zich op de betrekkingen, welke 
de natiën onderling tot elkan
der hebben; door het lezen 
van verschillende schrijvers ge
voed, en voornamelijk van die 
der landhuishoudkundigen, vond 
hij zich eenige jaren later in 
staat, over dat onderwerp een 
classiek werk in het licht' te 
geven, hetwelk zijnen naam on
sterfelijk heeft gemaakt. Hij 
putte nog kostbare onderrigtin-
gen, op de reizen, -welke hij 
in 1763 met den hertog van 
BUCCLEUGH ondernam. Lord 
TOWNSEKD, een der bewonde
raars van SMITH, had hem be
wogen dien heer te volgen, ter
wijl hij deze uitnoodiging met 
aanzienlijke toelagen deed ver
gezeld gaan. SMITH zag van na
bij de volken, die het voorwerp 
zijner diepzinnige navorschingen 
waren, onderzocht hunne zeden, 
deed zijn best om meer bepaal
delijk hunne wederkeerige be
langen te kennen, terwijl hij 
tot de bronnen opklom van 
hunnen meerderen of minderen, 
voorspoed, en om de gebreken 
des bestuurs en zelfs der staat
kunde te onderscheiden, die 
dezen voorspoed belemmerden. 
Op zijne togten in Frankrijk 
gekomen, verbleef hij gedurende 
achttien maanden tè Toulouse, 
kwam in betrekking met de 
beroemdste mannen der magis
tratuur, en verkreeg van hen 
naauwkeurige inlichtingen om
trent de inwendige staatkunde 
Yan Frankrijk. Na de Zuide-. 
lijke gewesten van dat land 



116 . S U L 

bezocht te hebben, kwam hij, te. 
Parijs, alwaar zijne beroemd
heid hem reeds was vooruitge-, 
gaan. Hij stond in naauwe 
vrjendschaps-betrekking met den 
beruchten HIBIE , die hem aanbe
velingsbrieven had gegeven voor 
de voornaamste geleerden dier 
hoofdstad. ADAM SMITH kwam 
in betrekking met de wijsgeeren, 
zoo als met TORGOT, QUESNOY, 
HELVETIÜS, D'ALEMBERT, MAR-
MOOTEL enz. maar het schijnt 
niet dat hunne leerstellingen, 
grooten invloed, op zijne grond
beginselen uitgeoefend hebben. 
In Engeland teruggekeerd zijn
de, begaf hij zich weldra naar i 
Schotland, vereenigde zich met 
zijne familie, met welke hij 
een buitenverblijf, in de na
bijheid van, Kirkaldy, betrok, 
in hetwelke hij tien jaren in 
eene gelukkige rust doorbragt; 
het is in deze afzondering dat. 
hij zijn groot werk zamenstel-
de. Middelerwijl herinnerde zich 
zyn oude pupil, de hertog van 
Buccleugh, die intusschen tot 
aanzienlijke posten was verhe
ven, zijnen leermeester, voor 
wien hij eene bestendige vriend
schap koesterde 5 hij wilde hem 
zijne erkentenis bewijzen, door 
hem tot commissaris der douanen 
in, Schotland te doen benoemen, 
welken post hij gedurende twaalf 
jaren bekleedde, en die zijne 
fortuin zeer vermeerderde, maar 
hem tevens eiken letterkundigen 
arbeid verbood. Toen hij zijn 
einde voelde naderen vereenigde 
hij de voornaamste bouwstoffen 
der werken, welke in andere 
door hem in het licht gegeven, 
waren aangekondigd; en de 

bijvoegselen met welke hij de 
eerste vermeerderde, werden 
eerst weinige dagen voor zijnen 
dood, den 8 Julij 1790 voor
gevallen, geschreven en gedrukt. 
Hij heeft nagelaten: 1.° Be
spiegeling der zedelijke gevoelens 
1759, in 8.™ met eene geleerde 
VerJiandeling over den oorsprong 
der talen en over de verschil
lende woordgrondingen van die, 
wellie oorspronkelijk en samen
gesteld sijn; — 2.° Naspormgcn 
ovw den aard en de oorzaken 
van den rijkdom der natiën, 
1775, 2 d l » / i n 4.vo, ia ver
scheiden talen vertolkt; — 3.° 
Verscheiden Proeven over de 
sterrekunde der ouden, over 
hunne natuurkunde, over de 
beeldende kunsten enz,_ door 
zijnen leerling STEWART in het 
licht gegeven. Dit is het eem-
ge overblijfsel van een aantal 
handschriften van SMITH: kort 
voor zijn overlijden had hij de 
overige doen vernietigen, wei-
ligt wijl hij dezelve niet waar
dig keurde, om naast zijne 
beste werken te prijken, die 
talrijke uitgaven hadden, en 
die hij onophoudelijk verbeter
de; hij was'er "bijna nooit over 
te vreden, en zegt zulks zeu 
in zijne Bespiegeling der sde-
lijke gevoelens: » De voornaam
ste veranderingen dezer uitgay6 

(1790) worden gevonden f 
het laatste hoofddeel der derde 
afdeeling des eersten deels en 
in de vier eerste hoofdstukke11 

van het derde. Het zesde ge* 
deelte is geheel nieuw.... Ooi 
heb ik getracht eenige gedeel
ten van de leer der stoicijnen» 
vollediger, en op eene meer 
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ontledende wijze voortestellen. 
In de laatste afdeeling van het 
zevende deel, heb ik verschei
den aanmerkingen verzameld 
betrekkelijk de pligten der waar
heid; in het overige van het 
werk zal de lezer weinig ver
anderingen vinden." Men ver
wachte niet «van ons een breed
voerig'onderzoek dezer grond
beginselen van dezen economist. 
Wij willen slechts herinneren 
dat ADAM SMITH den openbaren 
rijkdom enkel in den arbeid 
doet-bestaan: dat volgens hem 
een der middelen, die de pro-
ductive magt van den arbeid 
het meest vermeerderen, de 
verdeeling deszelven i s , welke 
aan den arbeider het middel 
aanbiedt, om meer, beter en 
goedkooper te werken, en bij 
gevolge aan den gebruiker de 
gelegenheid verschaft om met de
zelfde inkomsten, de voortbreng
selen van verschillende nijver
heden aanlewenden. Eene andere 
hem eigene wijze van zien, is, 

' d a t de tus^chenkomst der be
sturen een tegenovergesteld uit
werksel' te weeg brengt, dan 
dat hetwelk zij verwachten, 
en deze alzöo behooren te ver
mijden, zich met de zaken van 
partikulieren te bemoeijen, en 
zich enkel bepalen tot de be
scherming derzelve, en aan 
de medestreving {concurrentie) 
eenen vrijen loop, en aan den 
binnen-en buitenlandschen han
del éene volledige vrijheid laten, 
zonder denzelven te belemme
ren door een stelsel van regten, 
van verbod, en zelfs van pre-
miën enz. SMITH had veel 
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smaak voor de nabootsende 
kunsten, en, volgens het ver
haal van den Hf. STEWART, 
beschouwde hij als een grond
regel , dat het grootste vermaak 
hetwelk zij verschaffen, te dan
ken is, aan de moeijelijkheid, 
die de nabootsing vergezelt, 
waaruit -voortvloeit dat dezelfde 
omstandigheden, die in het 
treurspel de rijmeloozo verzen 
boven het onrijm doen verkie
zen, aan de berijmde dichtmaat 

• de voorkeur boven de rijme-' 
looze verzen doen geven; hij 
paste dezelfde leer op hét blij
spel toe, en hij betreurde, dat 
de uitmuntende schilderingen 
des levens en der zeden, wel
ke men bij het Engelsche too-
neel aantreft, niet volgens het 
voorbeeld der Fransche school 
waren uitgevoerd. De bewon
dering, welke hij voor degroötè 
tooneel-schrijvers van Frankrijk 
koesterde, diende om hem in 
dit gevoelen te versterken: deze 
bewondering was een gevolg van 
het algemeene kenmerk van zij
nen smaak; hij schepte meer 
vermaak, de buigzaamheid eener 
genie in acht te nemen, welke 
zich naar aangenomen regels 
weet te voegen, dan om de 
stoute trekken eener ongeküisch-
té verbeeldingskracht op te vol
gen : hij ondervond dit vermaak 
van bewondering, toen hij op 
het Fransche tooneel de stuk-, 
ken zag uitvoeren, die hem in 
de studeerkamer zoo zeer be
koord hadden. De bronnen, 
waaruit SMITH zijne gevoelens 
over de tooneel-poëzij geput 
had, zijn te zuiver en te schoon., 

3 ; '•:. 
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dan dat wij dezelve aan eenige 
critiek zouden durven onder
werpen. Hij beschouwde de 
Fransche classieke schrijvers met 
dezelfde bewondering als de ge
leerden dier natie (zoo wel als 
geheel Europa), de werken van 
dien beroemden Engelander heb
ben beschouwd, dat is te 
zeggen, dat van weerszijde de 
billijkheid niets bij dat gevoelen 
verloor. De heer DDGALD STE-
WART, heeft in 1817, eene uit
gave der Volledige Werken van 
ADAM SMITH , 5 zware dl.n in 8.vo 

in het licht doen verschijnen. 

SMITS (WILLEM), in 1704, te 
Kevelaar in het Pruissisch ge
boren, begaf zich in de orde 
van den H. FRANCISCUS, en 
legde zich met het beste gevolg 
toe op de beoefening der heilige 
Schrift, op welke hij uitmun
tende Commentariën', in ver
scheiden deelen in 8.™ in het 
licht gaf. Men ontwaart in 
dezelve, behalve eene groote 
kennis der talen; een oordeel
kundige en regtzinnige critiek, 
veel ijver tegen de valsche 
Schriftverklaarders, de taalkun
dige armzaligheden der BUXTOR-
FEN, en andere schrijvers der 
Massom, een schitterend talent, 
om de oude overzettingen te 
verdedigen tegen de aanvallen 
der vermetelheid of der onkunde. 
Ten einde eene zoo gewigtige 
studie in zijne orde te doen 
voortduren, rigtte hij te Ant
werpen een Museum van gewijde 
philqlogie of letterkunde op (zie 
HOVEN). Hij overleed in laatst
genoemde stad, den I Decem
ber 1770. 

SMOLLET (TOBIAS) , een Engel-
sche schrijver, in 1720, te 
Dalquhurn, in Schotland, gebo
ren, legde zich eerst toe op de 
geneeskunde, van welke weten
schap hij slechts korten tijd 
de praktijk uitoefende, en in 
dat vak slechts eene Verhan
deling over de wateren vm 
Bath, 1752, in het licht gaf. 
Hij schreef veel over de ge
schiedenis en de letterkunde, 
vervaardigde romans en tooneel-
stukken: 1.» Volledige geselde* 
denis van Engeland, sedert dm 
inval van JDLIUS .CJSSAR tot op 
het verdrag van Aken, in 1748, 
Londen, 1757, 4 dl.» in 8.™ 
in het Engelsen,, door TARGE in 
het Fransch vertaald, Orleans, 
1759 — 1764 19 dl.» in 12.™ 
De vertaler heeft dezelve met 
leerzame aanteekeningen ver
rijkt, waarin hij dikwijls de 
dwalingen en vooringenomen-
heden des schrijvers herstelt. 
Hij heeft er zelfs een Vervolg 
bijgevoegd, tot op het verdrag 
van Parijs, 1763, Londen, 1768, 
5 dl.» i n l2.mo SMOLLET weet 
zijnen haat tegen de catholijke 
Kerk niet te ontveinzen, bij 
strekt dezelve zelfs tot den 
heiligen apostel AUGÜSTINÜS uit, 
aan wien Engeland het licht 
des christendoms, en de afschaf
fing der barbaarsche zeden te 
danken heeft; — 2.° Kritisoh 
nasporingen. — Zie Journ. IW-
1755 tot 1763; — 3.o Beknopte 
geschiedenis, der reisen, volgen 
tijdrekehkundige orde, 7 dl."» 
in 12.™> Het werk, waarvan 
dit de verkorting is , was te 
Londen door een gezelschap ge' 
letterden in het licht gegeven. 
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De romans: 4.° Roderich Ran-
dom, 1748, 2 dl.» in 12.™; 
r— 5.° Lotgevallen van Peregrine 
Williams Pielde, 1751, 2dl.», 
in 12.m°; dit is een der ligt-
zinnigste ja schandelijkste ro
mans; — 6.° Ferdinand, graaf 
van Fathom, en verscheiden an
dere; — '7.° de Koningsmoord 
(KARELI), een treurspel;-—8.o 
de Wederwraah, een blijspel; 
— 9.o de Tranen van Schot
land, een dichlstuk, 1746. — 
Ook heeft hij in het Engelsch 
vertaald: TELEMACHÜS, GIL-BLAS, 
BON QUICHOT enz. SMOLLET over
leed te Livorno, den 21 Octo-
ber 1771. 

•f SNAKENBURG (HENDRIK), een 
Hollandsche letterkundige, vol
gens sommigen te Valkenburg 

' (Fauquemont) bij Maastricht, 
en alwaar zijn vader predikant 
was, volgens anderen te Leijden, 
den 29 September 1674 gebo
ren, en den 16 Januarij 1750 in 
laatstgenoemde stad, alwaar hy 
rector der Latijnsche school was, 
overleden; heeft de Hollandsche 
verzameling der Variorum met 
QCINTUS CüRTius verrijkt, welk 
werk hij te Leiden in 1724, 
i n 4 > in het licht gaf, en dat 
hem veeleer als een' werkza-
men uitgever dan als een oor-
deelkundigen criticus heeft doen 
kennen. FRANS DE HAAS heeft 
na den dood van SNAKENBURG, 
deszelfs Poëzij, in 'het licht 
gegeven, Leijden, 1753, in4.t° 
met een fraai portret door Hou-
BRAKEN. 'Deze poëzij is door 
BE VRIES in zijne Geschiedenis 
der Hollandsche dichtkunde, 

• x 

2.o,dl. blz. 58, en volg. vrij 
streng beoordeeld, en WITSEN 
GEYSBEEK, in zijn BiograpHsch 
Anthologisch en crüisch Woor
denboek enz. Amsterdam 1824, 
5.o dl. blz. 307 <-• 308, acht 
geen zijner stukken het afschrij
ven waardig. Hij heelt ook 
een aantal Latijnsche gedichten 
vervaardigd, maar de2e verhef
fen zich even min boven het 
middelmatige en zijn niet ge
zamenlijk uitgegeven. In de 
Crilische aanmerkingen op het 
zoo evengenoemde werk van DE 
VRIES, -verwijt men hem stil
zwijgende voorbij te zijn gegaan 
THEODOOR VAN SNAKENBURG, den 
neef van HENDRIK , wiens dich
terlijke voortbrengselen, die hij 
met JACOB ELI AS MICHIELSZ , 
ónder de letter A.. L. F. en A. 
P. S. in 1731, te Lcyden in 
het licht gaf, geprezen worden. 
Men schrijft ook aan laatslge* 
noemde de bevallige berijmde 
Vertelsels toe, voorkomende in 
den Hollandsehen Spectator van 
VAN EFFEN. 

SNEL VAN ROMEN (RUDOLF) , 
SNELLIUS, een Hollandsche wijs
geer, te Oadeibater in 1547 
geboren, was hoogleéraar in het 
Hebreeuwsch en in de wiskunde 
te Leijden, alwaar hij in 1613 
overleed. Men heeft van hem, 
over de meetkunde, en over alle 
deelen der wijsbegeerte, ver
scheiden werken, die niet meer 
gebruikt worden. — Zijn zoon 
"WILLEBRORDUS, te Leijden, in 
1591 geboren, volgde in 1613, 
zijnen vader op, iri den leerstoel 
der wiskunde, en overleed in 

[ 4 
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zijne, geboorteplaats, in 1626. 
Hij is het, die het eerste de 
ware wet der straalbreking heeft 
ontdekt: eene ontdekking, welke 
hij, volgens de verzekering van 
HUTGHENS, vóór DESCARTES had 
gedaan. Hij ondernam ook, om 
de aarde te meten door eene reeks 
van driehoeken, gelijk aan die, 
welke later PICARD en CASSINI 
nebben aangewend; maar men 
weet dat al deze metingen tot 
dusverre slecht geslaagd zijn: de 
aarde kan niet gemeten worden, 
ten zij men de uitgestrektheid 
van eiken graad in de rigting "van 
den meridiaan kenne; en deze 
kent men niet: de reizen van ver
schillende wiskunstenaars, hun
ne tegenstrijdige berekeningen en 
redeneringen, hebben de onze
kerheid, waarin wij omtrent dat 
punt verkeeren nog vermeerderd 
(Zie CONDAMINE). SNELL is de 
schrijver van een aantal geleerde 
wiskundige werken, waarvan de 
meest bekende zijn: 1.° Eratos-
thenes .Batavus, sive De term 
ambitu, ejusqu'e vera quantitate, 
Leijden, 1617, in 4.»*; — 2.° 
Cyclomelricus sive de circuli 
dïmensione, 1621, in 4. t 0 ; — 
3.° Typhis Batavus, sive De na-
vium cursibus et re navali, 1624, 
in 4. t0, enz.; — 4.0 Vertaling 
in het Latijn der werken van 
STEVIN , Amsterdam, 1608, in 
M. Zij bewijzen veel ten gunste 
zijner talenten, en men ontdekt 
in dezelve, inzigten, waarvan 
luidruchtiger geleerden dan hij 
zich de eer hebben aangematigd 
zonder hem aantehalen. 

SNEIXAERTS (DojitNicus), te 
Antwerpen, in 1650 geboren, 

volbragt met roem zijne studiën 
aan de universiteit van Leuven, 
alwaar hij de wijsbegeerte en de 
talen onderwees; hij werd ka-
nonik der hoofdkerk van Geni 
en later van die van Antwerpen, 
en overleed in laatstgenoemde 
stad, den 5 Maart 1720. Zijn 
voornaamste werk i s : Annola-
tiones in sanctum JESU CHRISTI 
Evangelium, Antioerpen, 1724, 
in 4.t0 een commentarium in 
eenen eenigzins zwaren, doch 
vrij zuiveren stijl geschreven. 
Er komen zeer goede zaken in 
voor, maar bijna niets dat men 
ook niet elders aantreft. Hij 
heeft vele handschriften nagela
ten, waaronder eene Verhande
ling ten voordeele der wettigheid 
van de Anglikaansche zendingen 
of priesterwijdingen, een onder̂ -
werp, hetwelk hij nieUeer door
grond had, en waarvan hij bij 
zijn overlijden den druk verbood. 
Zie COURAYER. — T 

" SNELLIUS. — Zie SNEL. 

SNEYDERS SNÏERS of SNYDERS 
(FRANCISCOS) , een schilder én 
graveur, te Antwerpen, in 1579 
geboren, en in dezelfde stad, 
in 1657 overleden; had zich 
eerst enkel toegelegd op het schil
deren van vruchten; zijn smaak 
dreef hem verder tot het voor
stellen van dieren, niemand heeft 
hem in dat gedeelte overtroffen. 
Zijne jagten, zijne landschappen 
en zijne schilderyen, waarop 14) 
keukens voorstelde, worden ook 
zeer gezocht. Zijne penseelstreek 
is vlug en vast, zijne zamen-
slellingen zijn rijk en verschei
den, en zijne schrandcrejceiize 
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van kleuren verheft den prijs 
zijner stukken. Wanneer de 
beelden eenigzins groot waren, 
nam SNEYDERS zijne toevlugt tot 
het penseel van RUBENS of JOR-
DAENS; terwijl RUBENS op zijne 
beurt, soms zich tot SNEYDERS 
wendde, om de achtergronden 
zijner schilderijen,te vervaardi
gen. » De penseelstreken dezer 
groote meesters zijn niet van 
elkander te onderscheiden, en 
schijnen als van ééne hand te 
zijn. SNEYDERS heeft op eene uit
muntende wijze' eene Verzame
ling van dieren, gegraveerd; ook 
bestaan er graveurs volgens zijne 
schilderijen... Het museum van 
het Louvre te Parijs bezit van 

• dezen schilder negen stukken: 
de Herten-jaqtydeWüdezwi/jnen-
jdgt, de Ingang der dieren in de 
ark; verschillende dieren, enz. 

SNORRO STÜRLESON, een be
roemde IJslander^ uit eene oude 
familie, was minister van staat 
van den koning van Zweden, 
en van drie koningen van Noor
wegen. Een opstand noodzaakte 
hem. de wijk naar IJsland te 
nemen, waarvan hij landvoogd 
werdj maar in 1241, overwel
digde GYSSUR , zijn vijand, zijn 
kasteel en deed hem' sterven. Er 
bestaan van hem: 1.° Chroni-
con regum Norvegorum, welke 
nuttig is voor dat gedeelte van 
de geschiedenis der wereld; — 
2.° Geschiedenis der wijsbegeerte 
der IJslanders welke hij den ti
tel gaf van Edda lslandica. Er 
bestaat ook eene uitgave van' 
door RESENIUS ïïanau, 1665, 
in 4.to (Zie RASK.) 

II 

SNOY of SNOYUS (REINIER), te 
Gouda, in 1477 geboren, ging 
te Bologna, de geneeskunde be
oefenen en ontving, aldaar den 
doetoralén hoed. In zijn va
derland' teruggekeerd pelende hij 
de 'geneeskunde uit. KAREL V 
belastte hem met eene zending 
aan CHRISTIAAN II, koning van 
Denemarken, die de'wijk naar 
Zeeland had genomen, en aan 
het hof van JACOBÜS IV, koning 
van Schotland, Hij overleed te 
Gouda, den 1 Augustus 1537. 
Men heeft van hem: 1.° Psal
men van DAVID, met omschrij
vingen in het Latijn. Dit werk, 
ofschoon verscheiden malen ge
drukt , en in verschillende talen 
vertolkt,'is een bewijs dat SNOY 
noch van de critiek, noch van 
de gewijde oudheid hot minste 
verstond; — 2.° Geschiedenis 
van Holland, in 13 boeken', in 
het Latijn, Rotterdam,: 1620, 
in fol. SWERTIÜS heeft dezelve 
opgenomen in zijne Annales re-
rum Belgicarum. Dit werk is 
eene Eronijk, die niet veel an
ders bevat dan opstanden, veld
slagen en belegeringen. Het ein
digt met het jaar 1519; REINIER 
SNOY- heeft daarenboven eenige 
werken over de zede- eagenees-
kunde geschreven. — Men moet 
hem niet verwarren, met LAM-
BERTUS SNOY , të Meehelen, in 
1574, geboren, en in 1638 
overleden, die veel heeft ge
werkt aan de genealogische ge
schiedenis dër Nederlanden. 
BÜTKENS heeft er gebruik van 
gemaakt in zijne Zegepralen van 
Braband. 
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SNYDERS. — Zie SNEYPERS. 

SOAN (JOANNES), een Japane-
sche Jesuit, gewoonlijk JOANNES 
»E GOTTO genaamd, wijl hij uit 
dat koningrijk afkomstig was, 
werd in 1596, onder de vervol
ging van TAICOSAMA , met PAULÜS 
MIKI en JACOJDDS KISAÏ , evenzeer 
Japanezeri en Jesuilen, om het 
christelijke geloof ten dood ge-
bragt. ken kind van 12 jaren, 
die dezelfde martelkroon wilde 
deelachtig worden, en verschei
den religieuzen der orde van den 
H. FRANCISCUS, stierven evenzeer 
aan kruisen gespannen en met 
lansen doorboord. Zij werden 
in 1597 door Paus CLEMENS VIII 
gecanoniseerd. Deze waren de 
eerstelingen van die ongeloofe-
lijke menigte martelaren, welke 
dit ontluikende gedeelte der 
Kerk, door hun geloof en hun 
bloed tot luister verstrekten: 
Primüim marlyrum apud Japo-

• niue gentes, zoo als de Eerkin 
hare getijden van de drie eer
sten zegt. 

SÖANEN (JOANNES) , de zoon 
van eenen procureur bij het 
landsgeregt van Mom in Au-
vergne, en van GILBERTE SIR-
MOND, nicht van den geleerden 
Jesuit JACOBÜS SIRMOND, werd 
te Mom in 1647 geboren. Hij 
begaf zich in 1661 in de con
gregatie van het Oratorium te 
Parijs, alwaar hij pater QOES-
NEL tot zijnen biechtvader koos. 
Bij- het verlaten van het insti
tuut onderwees hij de rhetorica 
en de humaniora in verscheiden 
provincie-steden. Tot de predik-
dienst, waarvoor bij vele talenten 

bezat, gewijd, predikte hij lö 
Lyon, te Orleans, te Parijs, 
en aan het hof de vaste van 
1686 en 1688. In 1695, be
loonde men zijnen ijver met 
het bisdom Senes. Zijne spaar
zaamheid stelde hem in staat, 
om zeer liefdadig te zijn. Toen 
een arme zich bij hem aanbood, 
en de bisschop zonder geld was, 
gaf hij hem zijnen ring, welke 
zaak veel gerucht maakte, en 
welke eene omzigtige liefdadig
heid welligt zou vermeden heb
ben. Daar de bulle Unigenitus 
hem een gedrogtelijk besluit 
toescheen, beriep hij van het
zelve op het eerst-volgende con
cilie, en vaardigde eene Herder
lijke onderrigting uit, in welke 
hij iich met kracht tegen deze 
constitutie verhief. Daar de 
kardinaal DE FLEURT, een' ques-
nellist-prelaat tot een afschrik
kend voorbeeld wilde stellen, 
maakte hij van deze gelegenheid 
gebruik, om in 1.727 het con
cilie van Embrun bij een te 
roepen. De kardinaal DE TEN* 
OIN zat in hetzelve voor. So-
•ANEN werd er in veroordeeld, 
van zijne waardigheden van 
bisschop en priester afgezet, 
en naar la, Chaise-Dieu, w 
Auvergne verbannen, alwaar hij 
in 1740 overleed. Do quesnel-
listen hebben er eenen heilig0 

van gemaakt. Zijn ballingsoord 
werd veel bezocht, en men 
schreef hem van alle kanten. 
Hij onderteekend e gewoonlijk' 
JOANNES, bisschop van Series, 
gevangene van J. C, oligetwij' 
feld niet wetende dat do eerste 
deugd der leerlingen van J. C. 
is eene ootmoedigheid van geest 
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en eene opregte onderwerping 
aan de uitspraken zijner Kerk. 
Men heeft van hem: 1.° Her? 
eerlijke onderrigtingen; —- 2.° 
Mandementen; — 3°. Brieven, 
met zijne Levensbeschrijving, 
in 2 dl.tt, in 4.*° of in 8 dl.11, 
in 12.m0 gedrukt, 1750. Deze 
verzameling had tot eer van den 
prelaat, zelfs als schrijver be
schouwd, gesnoeid behooren te 
worden, maar degene die de
zelve in het licht gaven, waan-, 
den alles kostbaar. Men heeft 
onder zijnen naam, in 1767, 
Leerreden in .2 dl.n in 12.m0 

gedrukt; maar men twijfelt of 
dezelve wel van SOANEN zijn. 

< SoARDI (ViCTOR AaiADEDS), 
uit eene aanzienlijke familie 
van Turijn geboren, alwaar 
zijn vader gouverneur was, had 
tot peter koning VICTOR AMA-
BEÜS, en ontving eene uitmun
tende opvoeding, die hem,met 
vele kundigheden en voorreg-
ten verrijkt, der wereld deden 
intreden. Hij muntte in ver
scheiden kunsten uit , vooral 
in- de krijgs-oefeningen en be
hoorde tot alle schitterende 
vereenigingen, waarin hij geacht 
en gezocht werd. Op eenen 
zekeren dag, afgemat van de 
vastenavond -vermakelijkheden, 
en in zijne woning terugge
keerd, dacht hij na over de 
ijdelheid en het lastige genot 
dier vermaken, zonderde zich 
af bij de paters der Missie, en, 
om zich aan de aanzoeken zijner 
bloedverwanten te onttrekken, 
gmg hij in 1735 zich te Parijs, 
in de congregatie van den 'hei
ligen LAZARUS verbinden. Hij. 

wendde alstoen de geheele vlugt 
zijner genie tot de godsdienst, 
en onderwees de godgeleerdheid 
in het seminarie van St. Fir-
min, terwijl hij zich te gelij
kertijd met een zeer diepzinnig 
en voor de kerkelijke hiërarchie 
hoogst gewigtig werk bezig 
hieldj getiteld: Dé Suprema 
romani pontificis auctoritate, 
hodierna Ecclesice gallicance doc-
trim, Avignon 1747, in 4. t 0 , . . 
waarvan de heer BDIMNCK, raad 
van den palts-leur vorst eene 
nieuwe uitgave leverde, Heidel-
berg, 1793 met eene belang
rijke voorrede en eene opdragt 
aan Paus Pms VI. In dit werk, 
vol van geleerde aanmerkingen 
en eene gezonde critiek, toont 
SOARDI aan dat de-tegenwoor
dige leer der geestelijkheid van 
Frankrijk, geenszins in strijd 
met, maar in tegendeel zeer 
gunstig is voor het gezag van 
den Paus, en dat vooral in de 
praktijk, deze geestelijkheid, 
de beruchte verklaring van 
1682, als niet bestaande be
schouwt. Een waarnemer, die 
het tijdvak der verklaring met 
dat der omwenteling vergelijkt •, 
•ziet in de gebeurtenissen een 
contrast, dat meer dan eene 
stof, tot nuttige overwegingen 
aanbiedt. Hij ziet na het ver
loop eener eeuw, de eerbied
waardige geestelijkheid van het 
allerchristelijkste koningrijk, ver
volgd , uitgeschud, verbannen, 
ten gevolge van dat zelfde ri-
cherismus (zie BJCHER —• EB-
MOND -—), waaraan zij, zonder 
het te willen, en zonder het zich 
voortestellen, uit toegevendheid 
voor den wil van een oppcrmagtig 
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vorst en den aandrang eener ma
gistratuur, die het geheeleplan 
harer werkingen niet ontsluijerd 
had, in netelige tijden gemeend 
had iets te moeten bewilligen.': 
Hij ziet dezelfde geestelijkheid 
zich .onbepaald in de armen van 
het hoofd der Kerk werpen; 
deszelfs uitspraken inroepen en 
afwachten, dezelve aannemen als 
onwederspf ekelijke besluiten, de
zelve tot grondslag stellen, der 
aan de volken gerigte onderwij
zingen, en der billijke terug-
eisching, hunner overweldigde 
zetels, en de praktische belijde
nis dier leer, in alle gewesten 
van Europa doen rondwandelen, 
en door woorden, schriften, 
voorbeeld, ja door het enkele 
beschouwen hunner personen, 
de richeristen van vreemde .lan
den beschamen j alle sporen eener 
-verklaring, die welligt met an
dere oorzaken, van haren kant 
heeft bijgedragen, om de hoof-
delooze volksregering (democra
tie), die de Kerk en Frankrijk 
verwoest heeft, uittewisschen, 
of, als men wil, schadeloos te 
maken. (Zie INNOCENTIÜS XII 
en SFOJXDUATI-CELESTINÜS. —-) 
Het parlement van Parijs, drin
gend aangezocht door de vrien
den van eenen prelaat, door 
den schrijver beschuldigd, de 
Verdediging van de verklaring 
der geestelijkheid door BOSSOET 
verminkt te hebben, verbood, 
bij een vonnis van den 25 Junij 
1748, het wérk van SOARDI; 
maar hel heeft daardoor zeker 
niet willen te kort doen aan de 
zeer goede redenen des schrij- • 

(*) Zeer bloeijend in Italië, en 

• A. 

vers. » In het algemeen, zegt' 
een criticus, kan men slechts 
die werken van BOSSUET, welke 
bij zijn leven gedrukt zijn, als 
werkelijk en geheel van hem 
beschouwen, naardien de pa
pieren van dien grooten man 
door de handen der jansenisle be-
nediktijnen der witmantels zijn | 
gegaan, die dezelve van den aan j 
de sekte toegedanen bisschop van 
Troyes hadden* ontvangen." (Zie 
QÜEUX-GLAUDIÜS LE —). De stijl 
van SOARDI is duidelijk, zuiver 
en innemend. Hij overleed te 
Avignon in 1752. 

SOARE (CYHRIANUS), SOARIUS , 
een Spaansche Jesuit, in 1593, te 
Placentia, in den ouderdom van 
70 jaren: overleden, is de schrij
ver eener Rhetorica in het Latijn, ; 
ten gebruike der collegiën, vol 
goede regels en met keuze aan
gehaalde voorbeelden. Er beslaat 
eene Verkorte uitgave derzelve, 
Parijs, CRAMOISI, 1674, in 12.m0 

SOAREZ (JOANNES), bisschop 
van Coïmbra, en graal van Ar-
ganel, behoorde tot de orde der 
Augustijnen, verscheen met lui
ster op de kerkvergadering van 
Trente, en overleed in 1580. 
Men heeft van hem Commenla-
riën op de evangeliën van den 
H. MATTHEUS , den H, MAKCUS 
en den H. LUCAS. 

* SOAVE (FRANCISCUS), te £«' 
gano, in 1743 geboren, begaf 

'zich onder de orde der Sonias* 
kers (*), en volbragt zijn novi-

I ciaat le Milane en te Rotne. Hu 

aldus genaamd wijl de eerste over-
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begaf zich daarop naar Parma, 
alwaar hij onderwijzer der pages 
word, en gaf er eene Latijnsche 
anthologie, ' eene Italiaansehe 
spraakkunst, en verscheiden ver
talingen uit het Griéksch, het 
Latijn, liet Engelsch en het 
Hoogduitsch in het licht. Na-. 
dat de- akademie van Berlijn 
eenen prijs had uitgeloofd voor 
eene verhandeling over de in
stelling der maatschappijen en 
der talen, behaalde SOAVE het 

• accessit. Toen de leerstoel van 
dichtkunde en welsprekendheid, 
welken hij aan de universiteit 
van Parma bekleedde, was op
geheven , werd hij hoogleeraar 
der wijsbegeerte, en hij verving 
de wijsbegeerte van GASSENDI en 
van MALEBRANCHE door die van 
LOCKE, van wien hij de Proeve 
over het menschelijke verstand 
vertaalde. Hij vertaalde ook de 
Rhetorica van BLAIR , ontwierp 
eenen leergang van logica, bo
vennatuur- en zedekunde, die 
in Italië classiek is geworden, 
en vervaardigde verscheiden ele
mentaar-werken. Tijdens de op-
rigting van het nationaal Insti-

• tuut van Italië, werd SOAVE een 
der dertig eerste leden deszelven. 
Hij' reorganiseerde, in 1802, het 
lyceum van Modem, en bekleedde 
te Pavia den leerstoel van Ideo
logie, toen hij in laatstgenoemde 
stad, den 17 Januarij 1816, over
leed. Zijne voornaamste werken 
zijn : l.o Ricerche intorno all' 
istituzione naturale di una so-
cïeta e di una lingua, Milane, 
1772, in 8.™; _ 2.« Rifles-

ione intM'no l'istituzione d'unct 
lingua universale, Rome, 1774 
in 12.mo; terwijl de schrijver 
het nut eener algemeene taal 
erkent, toont hij de onmogelijk
heid aan,- om dezelve te doen 
aannemen; — 3.° Novelle mo-
rali, mede in het Fransen ver
taald 1790 en 1803; —, 4 ° 
Vertalingen in rijmlooze verzen , 
van HESIODUS van de Odyssea 
en van deü Kikvorschen- en Rot-
ten-strijd van HOMERUS; van de. 
Herders- en Landgedichten van 
Vuteiuus; van de Hekeldichten, 
de Brieven en de Dichtkunst van 
HORATIOS , van de Herderszangen 
van GESSNER. De volledige wer
ken van SOAVE, zijn te Milane 
gedrukt, 1815 — 1817. 

SOBIESKI (JOANNES III), koning 
van Polen, en eender grootste 
krijgshelden der 17.« eeuw, 
[werd in 1629, op het kasteel 
van Olesko, een stadje van het 
Russische paltsgraafschap, gebo
ren. Hij was de • klein-zoon 
van MARCDS SOBIESKI , paltsgraaf 
van Lnblin, een' beroemd veld
heer , en zoon van JACOBUS 
SOBIESKI , die tot viermalen 
maarschalk van den landdag 
was, en dien de Polen het 
schild hunner vrijheid noemden. 
JOANNES reisde door Europa, 
hield zich eenigen tijd te Parijs 
op, en keerde bij het uitbarsten 
van den oorlog tegen de Kozak
ken , naar Polen terug]. Hij 
verkreeg de posten van groot
maarschalk en van groot veld
heer des rijks (1667); en ver-

sten dersélve hun verblijf te Somasca, een stadje, in den Lombardij* 
•iehe Veneliaamche staten Melden. Y er t a len 
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strekte aan' dezelve tot luister, 
door zijne overwinningen op de 
Kozakken en de Tartaren, en 
door zijne zegepralen op de 
Turken. Hij tton op hen den 
11 November 1673, den be
roemden veldslag j a n Choczim. 
De vijanden verloren 28,000 
man. Zijne groote verdiensten 
verwierven hem, in 1674 de 
kroon van Polen. Zijn moed 
schitterde met roem ui t , bij 
het beleg van Weenm,in 1683. 
Hij verspreidde zoo zeer de ver
schrikking in de vijandelijke 
legerplaats, dat de groot-vizier, 
met zijn talrijk leger, zonder 
bijna eenigen slag te leveren, 
met overhaasting vertrok; al
vorens den Calenberg aftegaan, 
had SOBIESKI zelf zijn leger 
biddende gemaakt, en diende 
zelf de mis in de camaldulenzer 
kerk, terwijl hij gedurende den 
geheelen tijd, met de armen 
kruiselings over elkander, bad. 
Baar is het, zegt een christen 
krijgsman,, dat-de. groot-vizier 
is geslagen geworden. De tur
ken lieten hunne tenten, hunne 
bagaadjes, tot zelfs den.grooten 
standaard van MAHOME» achter, 
welken laatste de overwinnaar 
aan den Paus zond. Hij schreef 
aan de koningin, zijne echtge-
noote, dat hij in de tenten de 
waarde van verscheiden miiïi-
oenen ducaten had gevonden. 
Men kent genoegzaam dezen 
brief, in welken hij haar zeide: 
» Gij zult van mij niet zeggen : 
hetgene waarmede de tartaarsche 
vrouwen hare mannen begroe
ten, wanneer zij dezelve met 
ledige handen zien terugkomen: 
Gij zijt geen man, wijl gij zon

der buit terug keert." Den I 
volgenden dag, 13 September, f 
liet SöMESKi,"in de hoofdkerk ! 

het Te deum zingen, en hief 
dit gezang zelf aan. Dezepleg-
tigheid werd gevolgd door eene 
leerrede, waarin de prediker 
tot tekst nam.- Er was ea$ 
man van God gezonden, JOAN- ; 
NES genaamd; woorden die reeds \ 
toegepast waren op een keizer > 
van Konstantinopel, en op don 
JÜAN van Oostenrijk, na de 
overwinning van Lepante. Deze 
vorst overleed in 1696, door de. 
christenen, van welke hij een 
der gelukkigste verdedigers was, 
hartelijk betreurd. Hij bezat 
echter meer dien krijgsijver, 
die den ontroerden vijand be
dwelmt en op de vlugt jaagt, 
dan dien beraden moed, die 
met de kunst en de magt den 
spot drijft. Toen hij in den 
slag van Parlmii, kort na de 
belegering van .Weenm, de tur
ken had aangevallen, zonderde , 
keizerlijken te willen afwachten, f 
werden zijne troepen afgemat, ; 
en zouden geheel de nederlaag 
bekomen hebben, zonder den 
hertog van Lotharingen, die de 
orde herstelde en de overwin
ning verzekerde. Hij sprak bijna 
al de talen van Europa, en 

bezat even zoo veel geest als 
dapperheid en ijver voor de gods
dienst, welke hij Vuriglijk b.e: 
minde en beoefende. De abw 
COYER heeft zijne Geschiedend 
geschreven, 3 dl." in I2.m°> i 
door den schrijver meer op prijs ; 
gesteld dan door de lezers; wen » 
vond er echter genoegzame stol 
in , om dezelve voor iedereen 
belangrijk te maken. 
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* SOBRY (JOANNES FRANCISCUS), 
te Lyon, den 25 November 1743 
geboren, legde zich op de bouw
kunde toe, en leerde de tee
kenkunst met PERRACHE en de 
BOISSIEU'S, beoefende vervolgens 
de welgeleerdheid, en werd te 
Parijs tot advokaat bevorderd. 
Hij verkreeg eenen post bij de 
geldmiddelen, dien hij bij de 
omwenteling weder verloor, en 
begaf zich naar een landgoed, 
hetwelk hij bij Lyon bezat, 
alwaar hij tot vrede-regter werd 
benoemdi, daarna, in 1794,tot 
griffier-secretaris der gemeente 
Lyon. In 1796 begaf hij zich 
naar Parijs, alwaar hij bij het 
ministerie van binnenlandsche 
zaken, afdeeling openbaar on
derwijs, werd aangesteld. Hij 
toonde zich als een der ijverig
ste aanhangers van de sekte der 
Theophilanthropen (God- en men-
schenvrienden). Zijn naam ver
scheen in alle acten betrekkelijk 
deze sekte, en onder de inteeke-
naars van een dergelijk genoot
schap te Grave (Prov. Noord-
Braband) opgerigt. Na den 18 
Brumaire 7.e jaar (1799) afgezet, 
werd hij later benoemd tot 
commissaris van polioie van het 
10.° arrondissement, voorstad 
Si. Gemain. Het is in deze 
betrekking, dat hij den 5 Febru-
arij 1820 overleed. Hij had 
de letterkunde beoefend en heeft 
nagelaten; l.o Valdemar, treur
spel, in 5 bedrijven, Lyon, 
1768, in 8JO S o p het tooneel 
dier stad even als het volgende 
uitgevoerd; — %fi de Mnfti, 
Wijspel, in één bedrijf, 1769, 
in 8.vo; __ 3.o fa VArchitecture . 
[Over de bouwkunde), Amsterdam 

en*. Parijs, 1776', in 8.™ • — 
4.° Le Blode etc. (De Fransche 
mode, of Verhandeling over de 
voornaamste gebruiken der.Fran-
sche natie), 1786, in 8.v<>,. 
bijna de geheele uitgave werd 
in beslag genomen;'— 5.° Le 
Nouveau etc.: (De nieuwe Ma-
chiavel, of Brieven over de 
staatkunde); ->- 6.° Apologie etc. 
(Verdediging der mis), 1797, 
in 8.™, een onbeschaamd hekel
schrift, waarin hij onder anderen 

: zegt, dat de afschaffing der 
tois, het grootstej, schoonste en 
krachtdadigste werk der omwen
teling is; — 7.° Poétique etc. 
(Dichtkunde der kunsten, of 
verhandeling over de dicht- en 
schilderkunst in vergelijk tot 
elkander), Parijs,1810,in8.™ 
Dit is het beste der werken 
van SORRY, enz. 

SOCINUS (MARIANUS), te Siew 
na, in 1401 geboren, onderwees 
het kerkelijk regt in zijne ge
boorteplaats , met eenen roem , 
die hem de achting van Pius II 
verwierf, en overleed, in 1467. 
— Zijn zoon BARTHOLOMEUS 
SOCINÜS, in ,1507, in den ouder
dom van .70 jaren, overleden< 
onderwees de regtsgeleerdheid, 
in verscheiden universiteiten van 
Italië, en liet Consultatiën na, 
te Venetië, 1579, in 4 dl.* in 
fol. met die van zijnen vader 
gedrukt, 

SOCINUS (LEIJUS), grondlegger 
der Sociniaansche sekte, of, als 
men wil, hérsteller der Ariaan-
sche, achter-klein-zoon van MA
RIANUS SOCINUS, te Sienna, in 
1525 geboren, en door zijnen 
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vader tot de beoefening der 
regtsgeleerdheid bestemd. Het 
stelsel der protestanten, dat zich 
geheel, tot de H. Schrift, door 
den privaat geest verklaart, be
paalde, verstoutte SOCINUS, om 
de hervorming verder te drij
ven , en hoe groot zijn ongelijk 
met betrekking tot de zaak zelve, 
ook "wezen moge, moet men ech
ter toestemmen, dat het grond
beginsel aangenomen zijnde, hij 
juist redeneerde (Zie KAPRINAI, 
LENTULUS , MELATSCHTHON , SER
VET, VORSTIUS). Hij was in 1546 
tegenwoordig bij eene te Vicence 
gehoudene conferentie, alwaar de 
uitroeijing des christendoms be
sloten werd (Zie OCHINÜS), en 
stelde zijne pogingen in het 
werk, om het arianismus te 
vernieuwen, en de godsdienst 
in hare grondslagen te onder
mijnen, door de Drieëenheid en 
de Menschwording aanteranden. 
Hij verdedigde echter het voor
bestaan, des Woords en zijne 
eeuwigheid, zoowel als die van 
den H. Geest, tegen welke zijn 
neef (zie het volgende artikel) 
zich weldra verhief. Voor het-
overige dogmatiseerde hij in het 
begin met behoedzaamheid. CAL-

. VINÜS .deelde hem in dat opzigt, 
in 1552, goede raadgevingen 
mede. Socnsus maakte gebruik 
van deze raadgeving, en meer 
nog van de lijfstraf van SERVET. 
Hij openbaarde zijne dwalingen 
niet dan met. veel list en voor-

. • zorg. In 1558 deed hij eene 
.reis naar Polen, en overleed te 

^ Zurich den 16 Maart 1562. 
Men heeft van hem eenïge ge-

/ schriften, vol redekundigespits-
vindigheden (Zie CÏIEIXIUS). Vol-

C. 

| géns hem, zou het leerstuk der 
Drieëenheid slechts eene ver
zameling van woorden zonder 
denkbeelden zijn, terwijl het 
christelijk geloof geen geheim 
voorstelt, hetwelk op eene meer 
bepaalde en tegen alle dwalin
gen verzekerde wijze beschreven 

i wordt. Men kan niets meer of 
' minder zeggen, zonder de dwa
ling te ontdekken. Indien ,de 

i ketter zich wil vermommen, in
dien hij een dekkleed wil aan
nemen, wordt hij door den 
catholijken theologant, in alle 
schuilhoeken en uitvlugten ach
tervolgd , in het naauw gebragt, 

, en niet losgelaten, alvorens hij 
zich bepaaldelijk voor of legen 
de geopenbaarde waarheid heeft 
verklaard. De leer der Drieëen
heid is dus geen zamenstel van 
woorden, maar eene^verzame
ling van wel uitgedrukte waar
heden, waaruit juiste denkbeel
den voortvloeijen, ondanks de 
diepte des geheims, hetwelk zij 
voorstellen...,» Men moet niet 
altijd, zegt de beroemde LEIB-
NITZ, vragen wat ik volledige 
begrippen noem, die niets bevat- „ 
ten, wat niet verklaard wordt; 
wijl zelfs de gevoelige hoedanig
heden , zoo als de warmte, het. 
licht, de zachtheid, ons zooda
nige begrippen kunnen geven-
Wij moeten dus bekennen, dat 
de' geheimen eene verklaring 
ontvangen j maar deze verkla
ring is onvolledig. Het is ge
noeg dat wij eenige overeenstem
mende kennis, van een geheim, 
zoo als van de Drieëenheid, en 
de Menschwording hebben, ten 
einde ons over die onderwerpen 
niet met van zin onlbloote voor-
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den uittelaten. Maar het is niet 
noodzakelijk, dat de verklaring 
zoo ver ga, dat men volledig 
het hoe begrijpe." Verhandeling 
over de overeenstemming des ge-
loofs met de rede. [Blen heeft 
aan SQCINUS verscheiden werken 
toegeschreven, maar het is niet 
zeker dat dezelve van hem zijn]. 

SOCINÜS (FAÜSTUS), neef van 
den voorgaande, een der grootste 
bevorderaars der sekte van dien 
naam, werd te Sienna, in 1539, 
geboren.. Hij werd, even als 
verscheiden zijner,bloedverwan
ten, door de brieven van zijnen 
oom, vroegtijdig bedorven; én, 
om de vervolgingen der inqui
sitie te vermijden, nam hij de 
wijk naar -Frankrijk; een nieuw 
bewijs, dat het aan die regt-
bank is , dat Italië en Spanje, 

•de rust te danken hebben, welke 
zij hebbén genoten, terwijl de 
staatkundige en godsdienstige 
toestand van het overige Eu
ropa, door de nieuwe sekten 
geschokt werd. Te Lyon zijnde, 
vernam hij het overlijden van 
zijnen oom , en begaf zich al-
zoo dadelijk naar Zurioh, om 
zijne papieren intezamelen/ Van
daar keerde hij naar Italië, te
rug, alwaar hij 12 jaren aan 
het hof van den hertog van 
Florence verbleef, verliet dat 
verblijf, en vestigde zich ge
durende 3 jaren te Bazel, gaf 
kort daarna zijn werk in het 
licht, getiteld: De JESU CHRISTO 
sermtore; nam in 1579 de wijk 
naar Polen, schreef er tegen JA-
COBÜS PALEOLOGÜS , het boek 
De magistratu, hetwelk hem 

XXIII. DEEL. 

in regtszaken wikkelde, welke 
hem noodzaakten Erakau te ver
laten, en bij eenen Poolschen 
heer zijne toevlugt te nemen. 
Hij trad in den echt, en verloor 
zijne vrouw in 1587; keerde 
daarop weder naar Erakau, al
waar het op hem verbitterde 
volk, in 1598, zijne handschrif
ten en meubelen'plunderde, en 
hem geen zeer gunstig lot be
reidde, indien hij het geluk niet 
had gehad van te ontsnappen. 
Hij begaf zich eindelijk naar 
Luclau, en dogmatiseerde met 
eene toomelooze vrijheid, terwijl 
hij de dwalingen zijns ooms nog 
meer uitbreidde. Hij beweerde 
dat de Arianen te veel aan J. C. 
hadden gegeven, en ontkende 
onbewimpeld \ het voorbestaan 
des Woords. Hij vwas genood
zaakt te bekennen dat de hei
lige Schrift den naam van God 
aan J. C. geeft; maar hij zeide, 
dat het niet in denzelfden zin 
was als aan den Vader, en dat 
deze uitdrukking op J. C. toe
gepast,, slechts beteekent, dat 
de Vader, alleen God van na
tuur of wezen, Hem eene op-
perrnagt over alle schepselen 
heeft gegeven, en Hem daar
door heeft waardig gemaakt, 
door engelen en menschen aan
gebeden te worden. Degene, die 
zijne geschriften gelezen hebben, 
weten welk geweld hij gedwon-
,gen is geweest der H. Schrift 
aantedoen, om dezelve naar zijne 
dwalingen te plooijen, en een 
geheim te vernietigen, waarop 
alle leerstukken des christen
doms rusten, en waarvan de 
kennis, wel verre van den geest 
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geweld aantcdoen, door de on
mogelijkheid, om hetzelve door 
menschelijke denkbeelden te ver
klaren, eene bron van licht 
wordt, door ons meer bijzon
der, met het wezen en de ei
genschappen der goddelijke nas
tuur bekend temaken. »Indien 
er in God slechts één persoon 
was, zegt een godgeleerde dezer 
eeuw, -welligt dat men nog meer 
zoude twisten, en dat de twist-
gierige geesten zich nog minder, 
met deze leerstelling dan met 
die der Drieëenheid zouden ver
eenigen. De joden, die de Drie
ëenheid niet erkennen, kunnen 
een aantal teksten van het oude 
testament niet verklaren, en 
kwellen zich veel omtrent de
zelve. PHILO zegt dat God ai' 
leen den zin dier soort van 
raadpleging kan begrijpen, welke 
men in het boek Genesis leest: 
Faciamus hominem adimaginem 
el similüudinem nosiram* Som-. 

' mige schrijvers hebben aange
merkt dat de onkunde van dit 
geheim vele geschillen én een 
aantal dwalingen onder de wijs-
geeren der oudheid heeft te weeg 
gebragt. Deze redeneerders, of 
liever kalielaars, konden zich 
niet voorstellen dat God van alle 
eeuwigheid, gelukkig heeft kun
nen zijn, zonder iels voortte-
brengen, en zonder eene aflei
ding voor zijne eenzaamheid en 
zoogenaamde verveling te zoeken. 
Van dit belagchelijke denkbeeld 
zouden zij door de kennis der 
Drieëenheid genezen zijn; Ams-
TOTEIES zou het welbehagen 
van God niet in de eeuwigheid 
der wereld hebben geplaatst, 
noch DEMOCRITUS in het onop

houdelijk najagen der ondeelbare 
stofjes, noch HÈBACLITUS inde 
verschillende plannen der schep
ping , noch PYTÜAGORAS in eene 
oneindige menigte geliefde voor
werpen , in eene eenvoudige één
heid te zamen genomen, noch 
HERMOGËNES in de eeuwigheid 
eener vooraf bestaande stof, noch 
de talmudislen, in de opeenvol
gende voortbrenging en vernieti
ging van verscheiden werelden. 
Al deze hersenschimmen ver
dwijnen door de lessen des ge-
loofs, hetwelk ons leert, dat de 
Zoon van alle eeuwigheid het 
voorwerp des welbehagens des 
Vaders uitmaakt, dut de heilige 
Geest de band i s , welke hen 
vereenigt, en tegelijkertijd een 
bestaande persoon: dat ondanks 
de éénheid der natuur, de meer
derheid van personen in God, 
eene soort van wezenlijke, on-
verdeelbare, onui tsprekelijke ge
meenschap uitmaken, die even 
zoo innig is, als Hij zelf. van 
daar de gehechtheid, welke Ptwo 
voor dit verheven leerstuk nee» 
doen blijken, waarvan hij cc«" 
ter geerie zeer juiste denkbeeij 
den schijnt gehad te hebhen-
SOCINÜS vernietigt de verlossing 
door J. G,, en beperkt alles 
wat Hij gedaan heeft-, om ü ; 
menschen te verlossen, tot mm 
de waarheid te hebben onder
wezen, hun groote voorbeelden 
van deugd te hebben gegeven, 
en zijne leer door zijnen doo» 
bevestigd te hebben. I>e e^' 
zonde, de .genade, de voorBe
schikking worden door deze» 
goddelooze voor ijdele inbeeldin
gen gehouden; hij beschouw 
al de sacramenten als lo«le 
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plegtigheden zonder eenige 
kracht. Hij kiest de partij, om 
aan God de eigenschappen te 
ontnemen, welke tegen demen-
schejüjke rede schijnen aante-
druischen, en vormt eene ver
zameling van gevoelens, welke 
hem redelijker toeschijnen ^zon
der zich te bekommeren, of ie
mand, sedert de grondvesting 
des christendoms, even als hij 
gedacht heeft. Hij overleed in 
1604, in het dorp Luclaut bij 
Krakau, werwaarts hij .de wijk 
had genomen, om zich aan de 
vervolgingen der tegen eenen 
gemeensehappelijken vijand ver-
eenigde catholijkeri en protestan
ten te •onttrekken. • De socini-
aansche sekte, wel verre van 
door den dood van derzelver 
hoofd uittesterven of te verzwak
ken, werd aanzienlijk door het 
groot getal voorname personen 
en geleerden, welke er de leer
stellingen van aannamen. De 
Socinianen waren vermogend ge
noeg, om op de rijks-of landdagen 
van Polen de gewetensvrijheid 
te erlangen; maar verschillende 
buitensporigheden, welke zij te
gen de godsdienst en den staat 
bedreven, deden hen, in 1658 
uit dat rijk verdrijven. De stof
felijke overblijfselen van Soci-
NÜS werden bpgedolven, naar 
de grenzen van Klein-Tartari/jë 
vervoerd, op een kanon gela
den, en alzoo het land der 
ongeloovigen ingezonden. De 
voortvlugtende Socinianen na>-
men de wijk naar Zevenbergen. 
Zij zijn sedert dien tijd zeer 
vervallen: in 1778, ging de 
geheele in dit gewest vereenigdc 

sekte, het getal van 600 hoof
den niet te boven. Maar indien, 
men overweegt, dat het deïsmüs 
een zeer natuurlijke tak dezer 
ketterij i s , en dat het heden-
daagsch atheismus (volgens de 
Dktionmire encyclopédique), óp 
eene even zoo zekere wijze uit 
dezelve voortvloeit, (zie SEKVÉT) 
zal men begrijpen dat deze ket
terij, eene der Vruchtbaarste en 
geduchtste is, die ooit bestaan 
hebben.- daarenboven wafeft LË-
LIDS SOCIKDS en dè beruchte 
OGHINÜS met andere Socinianen» 
in 1S46, bij de beruchte Con
ferentie van Vicetoce tegenwoor
dig, alwaar tegen het christen
dom eene zamènz wering gesmeed 
werd, waarvan men niet dan al 
te 2eer de uitwerkselen öftt* 
waart. Alvorens dat men dö 
verzamelingen der boeken had 
gemaakt, welke in de BiMifr 
theek der Pool&clte broeders 
(naam m Polen aan de Socini
anen gegeven) voorkomen, was 
het moeijelijk de werken van 
FADSTUS SOCIKÜS te ontdekken» 
Maar zij zijn aan het hooft! dief 
Bibliotheek, uit 9 dl * in fol. 
bestaande, in Ï6SÖ, en volgende 
jaren, gedrukt. 

SocoLoviüs (Sf ANISLAÜS)-, «en. 
froolsche godgeleerde, kanonik 
van Krakau, en prediker van. 
koning STEPHANÜS BATiofti, over
leed in 1619, den roem van 
eenen geleerde nalatende. Men 
heeft van hem Commentanu'n 
•op de drie eerste evangelisten, 
en andere zintwistende en re
dekundige werken. Het meest 
geachte van alle is eene fertci-

2 
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ling van JEREMIAS , patriarch, 
van Konstantmopel, onder dezen ' 
titel: CmsuraEccles'm orientalis 
deprcecipuis nostri sceculi hcereti-
corum dogmalibus, e grceco in lati-
wwm conversa, cum annotatio-
nibus, Krakau, 1582, in fol. 

SOGRATES, de zoon vaneenen 
beeldhouwer, SOPHRONISCÜS , en 
van eene vroedvrouw, PANAGE-
RETA genaamd, werd te Athene 
in de maand Mei (Thargelion), 
van het jaar 470 vóór J. C. 
geboren. Hij legde zich in het 
begin op het beroep van zijnen 
vader toe, en de geschiedenis 
maakt melding van drie zijner 
beelden > de Bevalligheden voor
stellende. CRITO, door de schoon
heid van zijnen geest bekoord, 
onttrok hem aan zijne werk
plaats, om hem aan de wijŝ  
begeerte toete wijden, welke de 
beroemde ARCHÈLAUS hem on
derwees. De jonge filozoof voer
de , even gelijk alle Atheners de 
wapens, en was bij verschillende 
gevechten tegenwoordig. Het is 
moeijelijk de gemaakte verach
ting van rijkdommen verder te 
drijven dan hij deed. Toen hij 
eens de pracht en den toestel 
zag, welke bij zekere plegtig-
heden werden ten toon gespreid, 
en de groote hoeveelheid goud 
en zilver, welke er bij werd 
aangevoerd, zeide hij, terwijl 
hij zich trotschelïjk met.zijnen 
staat geluk wenschte: Hoe vele 
zaken, welke ik nietnoodig heb! 
want de deugden en handelin
gen der wijsgeeren zijn niets in 
hunne eigene oogen, indien zij 
er niet met overdrevenheid over 
spreken, en indien zij niet die-' 

] nen om hunne meerderheid IJO- : 

!

ven de andere menschen te be- i 
vestigen. Indien ik geld had, 
zeide hij eens in eene vergade
ring zijner vrienden, zou ik 
eenen mantel gekocht hebben. 
Hij beroemde zich echter op 
zijnen persoon en in zijn huis 
zindelijk te zijn. Eens zeide 
hij aan ANTISTHENES , die' er j 

i zijn werk van maakte, om j 
zich door vuile en verscheurde 
kleederen te onderscheiden, dat 
men door de gaten van zijne» 
mantel en van zijne oude lom
pen, vele ijdelheid ontwaarde. 
Eene der hoedanigheden, door 
welke SOCRATES zich het meest 
beroemd trachtte te maken, was 
eene groote gerustheid van ziel-
Nadat een slaaf bij hem eemge 
opwelling van drift had te weeg 

I gebragt, zeide hij hem: Ik m 

s u slaan, indien ik niet in toorn 
was. Nadat een onbeschoft 
mensch hem eenen klap ha" 
gegeven, zeide hij lagchende: 
Het is jammer dat men ««* • > 
weet wanneer men zich met eenen 
helm moet wapenen. Toen een 

andermaal zijne vrienden ver" 
wonderd waren, dat bij, z01J" 
der iets te zeggen, geduld had, 
dat een onbeschaamde hem eenen 
schop gaf, zeide hij: Wd «« 
dan! indien een ezel mij sulliS 

had gedaan, zou ik hem dtt&ronl 

in regten betrekken? Nadat eens 
XANTIPPE , zijne vrouw, alle W' 
leedigingen tegen hem had W : 
gebraakt, waarvoor haar toorn ; 
vatbaar was, eindigde zij , l ü & j 
hem eenen pot vol vuil water oi 
het hoofd te werpen j hij lachte ( 
er slechts over, en voegde ei 
bij: Na zulk eenen zwarenion-
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der móest het toch wél regenen. 
Men behoeft er echter niet aan 
te twijfelen of deze uitdrukkin
gen , gingen steeds met eenen 
zeer levendigen geheimen spijt 
vergezeld (zie EPICTETUS). De 
zucht om zich te onderscheiden, 
deed hem dikwijls totbelagche-
lijke handelingen overslaan. Toen 
het volk eens den schouwburg 
verliet, _ drong SOCRATES tegen 
de menigte in , om er binnen 
te komen; en als iemand hem 
naar de reden van dit gedrag 
vraagde, antwoordde hij: Het 
is, omdat ik zorg draag in al 
nwjme handelingen der menigte 
te tvederstaan; eene soort van 
in werking gebragte -woordspe
ling, die geen zeer gezond hoofd 
verraadt. Hij bleef geheele da
gen staande, in de houding van 
een mijmerend mensch, bewe-
geloos, zonder de oogleden te 
sluiten, en zonder de oogen van 
het zelfde voorwerp aftewenden. 
Midden in den -winter ging hij 
barrevoets door de sneeuw. Na 
door de vermoeijenissen, en de 
bewegingen, die hij zich gaf, 
dorstig te zijn geworden, dronk' 
hij niet dan na de eerste kruik 
waters, welke hij geput had, 
weder in den put te hebben ge
worpen. Onder zijne leerlingen, 
onderscheidt men ALCIBIADËS, 
XENOPHON , PLATO enz. Men 
zou SOCRATES niet wel kennen 
indien men zijnen geest (dtemon) 
öf die genie vergat, welken hij 
beweerde hem tot gids te ver
strekken: dikwerf sprak hij met 
zijne leerlingen over denzelven. 
Oppervlakkige monschen, dom
me bewonderaaas van alles wat 

van de filozofén voortkomt, heb
ben hier even zoo bèlagchelijke 
als ongegronde Metaphora's wil
len zoeken. Deze dmmon was, 
volgens SOCRATES, een wezenlijke 
geest, waarvan hij volgens het 
verhaal van GALAXIDORUS , de 
inspraken vernam, door niezin
gen., welke hem, of zijne vrien
den ter regter- of, linkerzijde 
bevingen. Ziedaar de sprookjes 
der wigchelaars en voorzeggers 
aangenomen. — Wat de grond
beginselen zijner wijsbegeerte 
betreft, zoo beroemde hij zich 
niet, de geheimen der natuur 
te doorgronden,. en hierin ge
droeg hij zich voorziglig, want 
hoe meer men de geheimen der 
natuur nadert, hoe ondoordring
baarder zij wordt. Hij bepaalde 
vervolgens den geheeïen toeleg 
van zijnen geest op de zede-
kunde , en de Ionische Sekte 
had geenen natuurkundige meer. 
SOCRATES bewijst dat de mensch 
niet gelukkig kon zijn, dan 
door de regtvaardigheid en een 
zuiver leven, maar dit alge-
meene denkbeeld eischt, om 
wel ontwikkeld te zijn , en aan 
deszelis gewigt geëvenredigde 
uitwerkselen voorttebrengen, in
lichtingen , welke de filozoof niet 
bezat. Soms zeide hij echter 
zeer redelijke dingen: maar, ter
wijl hij anderen onderwees, 
waakte hij niet over zich zelven; 
hij drukte zich over de gods
dienst e,n het bestuur van zijn 
land, met eene onbescheidenheid 
uit, die naar het oproer zweemde. 
Zijn voornaamste hartstogt was, 
om over de geesten te heerschen, 
on door eene gemaakte zedig-
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heid het toppunt van roem te 
hereiken. Dit gedrag berokkende 
hem vele vijanden; zij bewogen 
ARISTOPHANÜS hem op het too-
neel ten toon te stellen. Be 
dichter leende hun zijne pen, 
en zijn stuk, vol fijne en bij
tende scherts, gewende het volk 
ongevoeliglijk den filozoof te ver
achten. ANITÜS en MEWTUS be
schuldigden hem van ongodiste-
rij, van de jeugd te bederven in 
plaats van dezelve te onderwij
zen: wat de eerste dezer be
schuldigingen betreft, zie ME
WTUS J en wat de andere aan
gaat, zoo moet men bekennen, 
dat dezelve niet dan al te zeer 
overeenkomstig is met de zeden 
dier oude wijzen (zie het l.e 
Hoofdl. van den Brief aan de 
Romeinen,, en verschillende ar
tikels van filozofen in djt woor
denboek). LYSIAS , die voor den 
bekwaamsten redenaar van zij
nen tijd gehouden werd, bragt 
hem eene welbówerkte, zielroe* 
rende, treffende, geheel naar 
zijnen toestand afgemetene re
devoering, ten einde zich van 
dezelve bij zijne regters te be
dienen. SÖCBATES, vol van trotsch-
heid en eene belagchelijke op
geblazenheid, antwoordde dat 
deze redevoering weinig strooide 
met de grootheid van ziel en de 
onverschrokkenheid eenen wtys-
geer waardig. Hij verdedigde 
zijne zaak op eene beleedigende 
wijze: hij antwoordde aan zijne 
regters, die hem de keuze lie
ten van de straf, welke hij 
meende te verdienen. » Dat hij 
verdiende zijne overige levens
dagen', in het Prytaneum, ten 
koste der republiek gevoed te, 

| worden;" eene eer, welke bij 
de Grieken voor de meest on
derscheidene doorging. Dit ant
woord nam den geheelenlm-
pagus zoo zeer tegen hem in, 
dat men zijnen ondergang be
sloot, als dien vdn eenen door 
eene dweepachtige trotschheid 
gevaarlijken man, die tot alle 
buitensporigheden in staat was. 
Nadat iemand hem was komen 
aankondigen, dat hij door zijne 
regters ten dood veroordeeld was. 
En sij, antwoordde hij, zijn 
zulks door de'natuur. Men be
val, dat hij den dolle kervel-
drank zoude drinken. Hij le
digde den beker, met de ijdele 
praal en de onverschilligheid, 
welke hij \n de verschillende, 
lotgevallen zijns levens had 
aan den dag gelegd: zulks had 
plaats in het jaar 400 vóór 
J. C , in het 70.° jaar zijns le
vens. Ondanks de laatdunkende 
toepassing, welke hij er op zich 
zelven van maakte, zijn zijne 
laatste woorden belangrijk, en 
zullen aan de hedendaagsche 
filozofen niet behagen. » Bij hti 
verlaten dezes levens, zeide hij, 
openen zich twee wegen; ae 
eene geleidt tot de plaats van 
eeuwige straffen de zielen, die 
zich hier beneden door schan
delijke vermaken en misdadige 
handelingen bezoedeld hebben; 
de andere geleidt naar het ge
lukkige verblijf der goden, de
gene , welke zich zuiver op de 
aarde hebben gehouden, en die, 
in een menschelijk ligchaam een 
goddelijk leven geleid hebben. 
Na deze schoone woorden, be
val SÖCBATES , terwijl hij zijne 
deftigheid en zijne standvastig-
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heid vergat, aan JJÏSKULAAP eenen 
haan te offeren. Ondanks deze, 
ten minste belagclielijke ontknoq-
ping, en zoo vele andere bij
zonderheden, zijns levens, werd 
SOCRATES als een voorbeeld van 
deugd beschouwd; maar de be
goocheling is niet algemeen ge
weest. \7JLATO beschuldigt hem 

- van wispelturigheid, CICERO van 
• gierigheid, anderen van bedrog 
en overspel; ARISTOPHANUS meldt 
ons, dat zijn gang even zoo 
trotsch als laatdunkend was, en 
dat hij naar alle kanten bedrei
gende blikken wierp. Hij her
haalde onophoudelijk en tot ver-

•moeijens toe, dat hij niets wistj 
intusschen wilde hij dat men 
tot hem als tot eene godspraak 
zijne toevlugt zoude nemen, 
gelijk aan diegene, waarover de 
heilige Schrift, spreekt, die zich 
boosaardiglijk vernederen, en 
wier hart vol logentaal is. Wat 
zal men van zijne nooit verza
digde losbandigheid zeggen ? Of
schoon hij twee vrouwen had (*) 
bezocht hij ligtekooijen, en voorr 
namelijk eene zekere THEODORA. 
Dikwerf dronk hij zich dronken. 
Zijne verkleefdheid aan ALCVBIA-
DES , den ligtzinnigsten jongeling 
zijner eeuw, maakte hem ver
achtelijk in de oogen der minst-
kiesche lieden, omtrent het ar
tikel der zeden. De abbé FRA-
GUIER heeft ijdele pogingen aan
gewend , om hem omtrent dat 

I 

punt te regtvaardigen. Na dit 
alles, moet men bekennen, dat 
indien SOCRATES, door het orakel 
van APOIAO den wijsten man van 
Chnehenland is verklaard, hij 
niet als zoodanig heeft kunnen 
verklaard worden dan door het 
orakel der logen, of er was 
geen "ware wijze' meer in geheel 
Griekenland (zie COLLIUS , EPIC-
TETÜS, LÜCIANUS, SEMECA, SóLON, 
STILPO , ZENÓ> enz.), Intusschen 
wendden zich de steeds wispeltu-' 
rige, en door d& zucht tot nieu
wigheid bewogen Atheners wel
dra tegen de beschuldigers van 
SOCRATES (gewone omwenteling 
bij dit volk, zie ARISTIDES, PHO-
CION ' enz.), en terwijl zij de' 
dwaasheid met de onstandvas
tigheid paarden, rigtten zij hem 
een metalen standbeeld op, en 
wijdden hem als aan eenen hal
ven god eene, kapel toe. Men 
heeft van hem eenige Brieven, 
door ALATIÜS, met die der ove
rige wijsgeeren zijner sekte ver
zameld , Parijs, 1637, in 4. t0 

SOCRATES, de Schoohjeleerde; 
te Konstantinopel, in het begin 
der regering van den grooten 
THEOBOSHJS, in het jaar 380'ge-
boren. Hij beoefende de spraak
kunst, onder twee beroemde 
heidensche hoogleeraars, AMMO-
NIUS en HEIAADIÜS, en maakte 
vorderingen, die vele bekwaam
heden aankondigden. Hij legde 

(*), XANTHIPPE en MYRIO. Sommige schrijvers spreken; over deze laat
ste. Maar PLATO maakt er geene melding van, en het stilzwijgen van 
dezen wijsgeer te dien opzigte is eene der redenen, welke J. LUZAC 
[De bigamino Socratis p. 1—100) bewegen deze veelwijverij van SO
CRATES te verwerpen. Fr. Vervolgers. 

file:///7jlato


136 S O C. S O D. 

zich op de kerkelijke geschie
denis toe, en ondernam die van 
ÉDSEBIÜS van Ccesarea te ver
volgen, den draad met hetari-
anismus opvattende, dat Eu-
SEBIDS niet dan zeer ligt had 
aangeroerd. De Geschiedenis van 
SOCRATES , in zeven boeken ver
deeld, begint niet het jaar 3 0 6 ^ 
en eindigt in 439, enJ^efat 
dus wat er gedurendVï34 jaren 
is voorgevallen. .-Zij'n stijl be
vat niets schdöns noch verhe-
vens. (Mschoon hij beweert, 
da t> ï f zich vele moeite heelt 
gegeven, om zich naauwkeurig 
van de door hem verhaalde daad
zaken te onderrigten, komen er 
echter verscheiden onder voor, 
aan welke men geen geloof kan 
hechten (zie PAPHNDTIDS). Hij 
was slechts leek en Aveinig in 
de godgeleerde onderwerpen er
varen; dikwerf spreekt hij over 
de Novatianen op eene voordee-
lige wijze. Niet dat hij in hun 
schisma gewikkeld was, maar 
hij stelde te veel belang in hunne 
schijn-schoone hoedanigheden. 
5> SOCRATES, zegt TILLEMONT, 
schijnt de gebruiken en deleer 
der Kerk niet genoegzaam ge
kend te hebben; hetgene wei-
ligt verdragelijk zou zijn ge
weest in eenen leek, indien hij 
niet zoo dikwerf had willen 
spreken over zaken, waarom
trent hij niet genoegzaam on-
demg't was, en er zelfs over 
spreken op den toon vaneenen 
beoordeelaar en eenen regter. 
Het is daarom dat Pnoiros ver
zekert, dat,hij niet naauwkeu
rig in het leerstellige was 

SOCRATES, zegt daarenboven de
zelfde schrijver, schijnt niet ge

weten te hebben, de personen 
te onderscheiden, welke zijn 
vertrouwen verdienden. Daarom 
komen er zoo vele valschheden 
in zijne geschiedenis voor." Men 
weet niet in welk jaar hij over
leed. Men vindt zijne Geschie
denis in de verzameling der ker

kelijke geschiedschrijvers van 
VALOIS, Cambridge, 1720, 3 
dl.n in fol. CHRISTOPHORSON heeft 
zijn werk in het Latijn, en 
GOUSIN in het Fransch vertaald. 
— Zie SOZOMENUS. 

* SOPEN (FREDERIK JDLIUS 
HENDRIK , graaf VON) , diplomaat 
en schrijver, in 1754 te Am-
pach geboren, en te Neurenberg, 
den 13 Julij 1831 overleden, 
werd eerst door het Branden-
burgsche • huis, tot bijzonderen 
raad van regentschap, en ver
volgens tot geheimraad benoemd, 
en in 1790 tot rijksgraaf ver
heven. In hoedanigheid van af
gezant van Rusland, bij den 
Frankischen kreits, naar Neu
renberg gezonden, gaf hij er 
verscheiden geschriften in het 
licht, te weten een werk in 
drie deelen, onder dezen titel: 
Geest der Strafwetten, Terwijl 
hij zich op de wetgeving en de 
staatkunde .toelegde, verzuimde 
de graaf VON SODEW, deletteren 
niet, en men heeft van hem 
verscheiden boekdeelen mettoo-
neelkundige werken, hes &f 
Gastro, Cleopatra, en verschei
den andere stukken, die op de 
Hoogduitsche repertoriën voor
komen , getuigen van zijne be
kwaamheid, in dat gedeelte der 
letterkunde. Niet tevreden schrij
ver te zijn, liet hij een tooiwel 



S O D. — S O H. 137 

oprigten, dat hij gedurende ver
scheiden jaren bestuurde en on
derhield, en later gevoelde dat 
van Bamberg de uitwerkselen 
zijner bescherming. In 1796, 
tot het privaat-leven terugge
keerd , begaf VON SODEN zich 
naar een landgoed, hetwelk hij 
aan de oevers van den Mein 
bezat, en schreef aldaar nieuwe 
werken over de wetenschappen 
en over de staat-huishoudkunde, 
zoo als eene Verhandeling over 
de geldmiddelen van Neurenberg, 
eene Schets over de administra
tie Staatlmnde der Staten; de 
Nationale Staatkundige huishou
ding , in acht deelen, welke 
vele sensatie verwekte; eene 
Verhandeling over het stelsel van 
het openbaar crediet, enz. In 
da laatste jaren van zijnen hoo-
gen ouderdom , werd de graaf 
VON SODEN, als afgevaardigde 
naar de tweede kamer van het 
koningrijk Beijeren gezonden, 
alwaar de constitutionneele ge
voelens , in hem eenen verdedi
ger vonden. 

SOÉMIAS (JULIA), dochter van 
Junus iviTos, en moeder van 
keizer HELIOGABALUS , was van 
Apamea in Syrië. JULIA BIAM-
MEA, hare zuster, trad in den 
echt met keizer SEPTIMUS-SEVE-
RUS, en SOÉMIAS werd aan VARIUS 
MAUCELLUS uitgehuwd. Zij werd, 
even als hare zuster, vroegtijdig 
weduwe; MASA, hare moeder, 
geleidde haar, in 217, naar 
Emesa. Het was door de kui
perijen dezer drie vrouwen, 
dat HELIOGABALUS, in 218 tot 
keizer werd verheven. SOÉMIAS 

en hare moeder werden "in den 
senaat toegelaten, alwaar zij, 
even als de overige senatoren, 
hare stem uitbragten. Weinig 
te vreden met in deze door
luchtige vergadering te heer-
schen, vormde JSOÉMIAS, eenen 
senaat uit vrouwen bestaande, 
ten einde over de kleedingen 
der Romeinsche dames uitspraak 
Je doen. Hare dwaasheden en 
die van haren zoon verbitterden 
de burgers van Bonte, men 
haalde de lijfwachten over om 
aan het muiten te slaan, en zij 
onthoofden beide, in het jaar 
222 na J. C. 

SOGDIANDS, tweede zoon van 
ARTAXERXES-LONGEMANUS, kon 
niet zonder afgunst zijnen oud
sten broeder XERXES op den 
Perzischen troon zien gezeten; 
hij deed hem in het jaar 425 
vóór J. C. vermoorden, en 
maakte zich meester van de 
kroon. Niet lang genoot hij de 
vrucht zijner misdaad: zijne 
regering duurde slechts zeven 
maanden. DARIUS OCHUS, zijn 
broeder, liet hem in het jaar 
424 vóór J. C. verstikken. 

SOHEMUS, broeder van PTOLE-
MEUS, koning van Ilurea, werd 
opgevoed aan het hof van HERO
DES den Groole, die hem zijn 
geheele vertrouwen had geschon
ken. Toen deze koning vertrok, 
om na den slag van Actium, 
met AUGUSTUS vrede te gaan 
sluiten, gaf hij hem zijne vrouw 
MARIAHNE over, met bevel van 
haar te dooden, indien men 
hem te Rome deed sterven. Hij 

5 
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had, bij eene dergelijke gele
genheid, een gelijksoortig bevel, 
aan JOZEF, zijnen zwager, ge
geven. SOHEMUS bewaarde het 
geheim niet, en hij onderging 
hetzelfde lot als JOZEF (zie dat 
artikel). 

SOISSONS (LODEWMK VAN BOUR
BON, graaf van), groot-meester 
van Frankrijk, zoon van KAREL , 
graaf van Soissons, te Parijs, 
in 1604 geboren, onderscheidde 
zich in het begin tegen de 
Hugenooten, en bij het beleg 
van la Rochelle. Hij voerde 
het bevel in Champagne in de 
jaren 1635, 1636 en 1637,en 
versloeg in het gevecht van Tvoi, 
de Kroaten, die in Frankrijk 
vielen. Na dat hij besloten had 
den kardinaal DE RICHEUEU van 
het leven te berooven, en het 
schot gemist zijnde, nam hij de 
wijk naar Sedan, onderhandelde 
met het huis van Oostenrijk 
tegen Frankrijk, en versloeg 
den maarschalk vanCnaTiLLÓN, 
in 1641, in den slag van Mar-
seé. Hij werd aldaar gedood 
door een pistoolschot, terwijl hij 
zijne zegepraal met al te veel 
drift wilde doorzetten. Hij was 
een prins vol vuur en moed, 
maar bezat slechts eenen mid-
delmatigen en wantrouwenden 
geest, en was ligt geraakt. 

*; SOISSONS (EUGENIUS MAURITS 
van Savooije, graaf van), te 
Chamberi in 1633, geboren, 
was de tweede zoon van THO
MAS FRANCISGÜS van Savooije, 
prins van Carignan, en van 
MARIA VAN BOURBON, gravin van 
Soissons. In 1556, f o Parijs 

gekomen zijnde, verkreeg hij 
in hetzelfde jaar eene compagnie 
bij het ruiterij-regiment van 
MANCINI. In het volgende jaar 
trad hij in den echt met OLÏM-
PIA MANCINI, eene nicht van den 
kardinaal MAZARIN, en zijne 
bevordering was zeer snel. Hij 
werd achtereenvolgend benoemd 
tot kolonel-generaal der Zwitzcrs 
en Graauwbunders, landvoogd 
van Champagne en Brie, luite
nant-generaal van de legere des 
konings, en onderscheidde zich 
in den veldtogt van 1658, vooral 
in den slag der Duinen. Aan 
•het hoofd der Zwitsersche gar
des, tastte hij de vijandelijke 
infanterie aan en bragfc dezelve 
in wanorde, en zes dagen later, 
in een niet minder bloedig ge
vecht, deed hij wonderen van 
dapperheid, tot dat hij door de 
scherf van. een© granaat, mhe 
aangezigt gekwetst, genoodzaakt 
was, het slagveld te verlaten. HU 
was een even zoo bekwame staat
kundige als een goede niilita"'-
LODEWIJK XIV vertrouwde hem 
verschillende gewigtige rois^" 
toe, benoemde hem in J6DU 

tot het gezantschap te Lonwh 
en met eer beantwoordde i'U 
hier aan de bedoelingen van 
dien vorst. De graaf' van *ws-
sons keerde vervolgens naar»e 

leger terug, plukte er nwojj 
lauweren, en werd in l674to 
luitenant-generaal verheven. *' 
1673, werd hij bestemd, °* 
onder de bevelen van T ü l !^ n 
te dienen; maar, te mid** 
zijner reis, ziek geworden zijnp1 

overleed hij te ünna in » |^ ' 
, falen, in 1673. ZÜ« % 
[ werd te Parijs, in 1677, 



S O I. -

12.>«o in het licht gegeven. De 
graaf van SOISSONS verwekte in 
zijn huwelijk vijf jongens en 
drie meisjes. Tot de eersten 
behoort de beroemde prins EUGEI 
KIDS (zie dat artikel). — Zijn 
broeder EMMANÜEL-PHIUBERT-
AMEDEUS van Savooije-Carignan, 
graaf van Soissons, te Chamberi, 
in 1630 geboren, was volslagen 
doof geboren; het gelukte hem 
echter, ofschoon met vele moeite, 
een weinig te leeren spreken. 
Hij verwierf eénen grooten roem, 
door zijne schranderheid, zijn 
beleid en zijnen moed, en over
leed in 1705. 

SOKRATES.—- Zie SOCRATES. 

SOX-ANDER (DANIÖL) , doctor in 
•de geneeskunde, lid der konink
lijke maatschappij van Londen, 
in 1736, in Noordland, in 
Zweden, alwaar zijn vader pre
dikant was, geboren, volbragt 
zijne studiën te Upsal, na afloop 
van welke, hij zich door Lap
land naar Arc/mngel, en van 
daar naar Petersburg begaf, 
vanwaar hij te Upsal bij LINNJE-
us, zijnen meester, terugkwam, 
die zijnen vader aanraadde, hem 
naar Engeland te zenden. In 
1768, bewoog hem BANKS om 
met hem de reis rondom de 
wereld te doen, onder voor
waarde eener lijfrente van 400 
ponden sterlings, behalve de 
belofte, dat zijn post bij het 
museum voor hem, gedurende 
de reis, zou bewaard blijven. 
Na eene driejarige afwezigheid, 
Invara hij in 1771 terug, en 
overleed te Londen, in 1781. 
•Hij besteedde dagelijks oen ge-
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deelte van zijnen tijd, om de 
verzameling van planten van 
zijnen vriend BANKS in orde te 
brengen, en dezelve te beschrij
ven. Er moeten duizend platen 
met afbeeldingen van planten;, 
uit de Zuid-Zee medegebragt, 
in voorkomen, van welke er nog 
slechts 600 gegraveerd zyn. Be
halve eenige kleine in de memo-
riën van geleerde maatschappijen 
verspreide geschriften, heeft hij 
niets geleverd, dan de Beschrij
ving te Londen, in 4.*? met 
platen gedrukt, der verzameling 
van versteeningen, in de pro
vincie Hampshire gevonden, en 
welke GUSTAAF BRANDER aan het 
Britsch-museum ten geschenke 
gaf. Het schijnt dat SOLANDER 
de gemagtigdste en omzigtigste 
van al die woelige reizigers was, 
welke in deze laatste jaren het 
eiland Ötaiti en andere gewesten 
bezocht hebben, en waarover 
de inwoners zich niet hebben 
kunnen beroemen. Het is aan
nemelijk, dat de Zweedsche ze
den, eene harde en mannelijke 
opvoeding, in een land, waarin 
het bederf der eeuw, weinig 
vorderingen heeft gemaakt, heb
ben bijgedragen, om SOLANDEU 
van de gewelddadigheid en de 
ontucht zijner mede - reizigers 
terug te houden. 

* SOLARI (MARGARETHA), in 
1493, te Asti, in Piemont ge
boren, was reeds in hare vroegste 
jeugd met eene zeldzame wel
sprekendheid begaafd; in ^ 
ouderdom van 10 jaren, had 
zij reeds het Latijn geleerd; in 
het volgende jaar (1505), hield 
zij eene redevoering voor KAKEL 
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"VIII, koning van Frankrijk, die g 
Asli doortrok, om zich naar het 
Milanesche te begeven. Het door 
haar bij deze gelegenheid uitge-
sprokene komt voor in het werk 
getiteld: Lofreden des huwelijks, 
door zekeren LESNANDETIE. MAU-
GAUExnA beoefende vervolgens 
de wijsbegeerte, de schoone 
letteren, de talen enz. Zij heeft 
verscheiden Verhandelingen na
gelaten in het Latijn en in het 
Italiaansch, en Gedichten, vol 
vuur, en in eenen zuiveren en 
sierlijken stijl geschreven; zij 
overleed in 1570. 

* SOLARI (BEÖEDICTÜS) , b iS ' 

schop van Nóli, te Genua, in 
1742 geboren, was religieus 
van den H. DOMKUCTJS , en onder
wees de godgeleerdheid in.de 
kloosters zijner orde. Den 1 
Junij 1778, werd hij tot bis
schop van Noli verheven. In 
1789, liet hij te Genua een 
geschrift drukken, waarin hij, 
tegen het algemeene gevoelen 
der godgeleerden,. trachtte te 
bewijzen, dat het doopsel, door 
eenen getrouwden ongeloovige 
ontvangen, den huwelijksband 
niet verbreekt. Toen in 1794, 
do tralie Auctorem fidfii in het 
licht verscheen, openbaarde hij 
tegen deze akte der Pauselijke 
magt, eene uitdrukkelijke en 
openbare tegenkanting. Vroe
ger had hij zich reeds verklaard, 

ten gunsten van Ricci, bisschop 
van Pistoja, 'den bevorderaar 
der hervormingen van JOZEF II, 
en van de leer zijner theolo-
ganten. Toen de omwenteling 
in Italië uitbarstte, omhelsde 
hij de grondbeginselen derzelve, 
werd lid eener wetgevende Com
missie, en vaardigde vaderlands
gezinde mandementen uit. Hij 
gaf eenen brief in het lichtten 
voordeele der jansenisten, en' 
correspondeerde' met de consti-
tutioneele geestelijkheid van 
Frankrijk, die hem uitnoodigde, 
tot de tweede kerkvergadering, 
welke de geestelijken dier partij , 
in 1801 hielden; intusschen ; 
was hij daarbij niet tegenwoor- ; 
dig. De beroemde kardinaal 
GERDIL (zie dat artikel), had in : 
1802 een geschrift doen druk- , 
ken, in hetwelke hij de Be
weeggronden- der tegenkanting 
van SOLAKI , tegen de bmie 
Auctorem fidei, onderzoent; 
bondiglijk werden zij in l i e ' 
zelve wederlegd. Souw an- , 
woordde door een verdedigscM111 

waarvan EÜSTACHIUS DEGOM. ( > , 
leeraar van Pisa, een kon.v* 
grip leverde, onder den uw» 
van De constilutioneele geesm)» 
held, door eenen bisschop"11, 
oordeeld, of Ontledend idttrcf^ 
der verdediging van denfltiMi 
den bisschop van Noli in Lifir 

met geschiedkundige en &e(™' 
doelende amteekeningen, *tt 

P EüSTAonros DEGOLA, doctor in de godgeleerdheid aan de unrvor-» 
teit van Pisa, behoorde tot een genootschap van missionarissen, »ew 

om ten platten lande de democratie te prediken, en omwentelingen 
bewerken. In den zin dier grondbeginselen, schreef hij de *?««*'„"i 
kerkelijke jaarboeken. Hij vereenigde zich met de constitutionncex-
van Frankrijk, on maakte rnct hen geraeene zaak. 
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sanne 1804, in 8.™ SOLAKI 
overleed den 13 April 1814. 

. * SOLARIO (AHXONIÜS) •, een 
bekwame Italiaansche schilder, 
te Civita, bij Chieti, in Abrusso, 
in 1382 geboren, was de zoon 
van eenen armen grofsmid. De 
hartstogt, welken hij vooreene 
jonge persoon opvatte, wier 
hand hij hoopte te erlangen, 
bewoog hem om de schilderkunst 
té beoefenen. Hij verliet het 
ouderlijke huis, en zonder eenige 
hulpbronnen, begaf hij zich te 
voet naar Bologna, alwaar hij 
verpligt, was, om. langs destra-
ten eene aalmoes te vragen, tot 
dat hij in de werkplaats van 
eenen schilder werd opgenomen, 
die hem gebruikte tot het malen 
van verwstoffen. Nadat deze 
kunstenaar den goeden aanleg 
van SOLAMO had'. opgemerkt,. 
schonk hij hem zijne vriendschap 
en nam hem als kweekeling 
aan. Hel voortbrengsel van 
eenige kleine schilderijen, ver
schafte aan SOLARIO het middel, 
om Italië »te doorkruisen: hij 
hield zich achtereenvolgend op 
in al de steden alwaar hij zich 
de lessen van eenigen beroemden 
meester ten nutte kon maken. 
Hij beoefende alzoo de beste 
scholen van dat land, en vormde 
zich eenen bijzonderen stijl, 
welken .men als nog in zijne 
voortbrengselen bewondert. Men 
ziet een aantal derzelve te Rome, 
alwaar hij verscheiden jaren ver
toefde. Onder alle onderscheidt 
men het groot-altaarstuk der 
kerk van den, H. PETRUS ad 
Aram,fiu dat van denH.FRAN-
ciscus van Assisië, in dekruis-

kapel van den H. LAURENTIUS. 
SOLARIO overleed te Napels, in 
1455. Hij bezat eene naauw-
keurige teekening, en de grootste 
harmonie in zijne zamenstel-
lingen. %, '\ 
• ' • " • • ' ! 

SOLDANI (JACOBUS), dichter en 
heer (Senator) van Florence, 
alwaar hij in 1570-, geboren 
werd, beoefende met het beste 
gevolg de dichtkunst, en'over
leed in die stad den 11 April 
1641. Men noemt onder zijne 
werken zeven Hekeldichten, Flo
rence, 1751, fa 8.v<> met eene 
Voorrede van,GoRi, en aantee-
keningen; de schrijver legt zich 
enkel toe om de dwaasheden en 
ondeugden te vervolgen, zonder 
zich eenige personaliteit te ver
oorloven : zijne hekeldichten be
zitten daarom niet minder ver
diensten : zij zijn getiteld : 
1.° het Hof; — 2.°de Schijn
heiligheid; -^- 3.° Tegen de 
aanhangers der, leer van.kBi* 
STOTELES; •— 4.*> Het hekeldicht; 
—• 5.° Tegen de Weelde; — 
6.° Over de Onbestendigheid van 
den inensch in zijne wenschen; 
— 7.° Tegen de gierigheid en 
de pracht. De akademie della 
Grusea, waarvan hij lid was, 
haalde dezelve aan, alvorens 
zij in het licht waren gegeven, 
onder de Testi di lingna, 

SOLEISEL , naauwkeuriger.SoL-
LEÏSEL (JACOBUS DE), eenFransch 
edelman, in 1617, op een der 
landgoederen zijner ouders, U 
Clapier, bij de stad Saint-Etienne 
geboren, en in 1680 overleden, 
na eene beroemde akademie voor 
de rijschool gevormd te hebben. 
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Men heeft van hem eenige wer
ken; het mee&t geachte is ge
titeld : Le parfait etc. (De vol
maakte hoefmid), 1754, in 4.t0 

Hij handelt ia hetzelve over 
alles wat de paarden betreft, 
vooral over derzelver ziekten, 
en de in dezelve.aantewendene ge
neesmiddelen/ Hij heeft ook eene 
vermeerderde -en verbeterde uit
gave geleverd van de Wijze om 
de paarden afterigten door CA-
VENBISH. 

SOLIGNA'G (PETRUS JOZEF DE 
LA PIMPIE, ridder van), teMonU 
pellier, in 1887, uit eene aan
zienlijke familie geboren, begaf 
zich vroegtijdig naar Parijs, en 
maakte zich bij het hof bekend, 
dat hem eene eervolle commissie 
voor Polen opdroeg. Hij had 
gelegenheid om bij koning STA-
NISLADS bekend te worden, die 
hem tot zich nam, minder als 
secretaris dan als zijn vriend. 
Hij volgde dien vorst naar Frank-
rijk, toen hij bezit van Lotho> 
ringen ging nemen, werd secre
taris van dat gewest, en blijvend 
secretaris der akademie van Nan> 
cy. Hij overleed in 1773. De 
ridder DE SOLIGNAC , is in het 
gebied der letteren door verschil
lende werken bekend. De voor
naamste zijn: l.o Bistoire etc. 
{Geschiedenis van Polen), 5 dl.» 
in 12.™° Dit niet voltooide werk, 
is wel geschreven; maarden 
schrijver, wiens inzigten volko
men wijs, billijk, onpartijdig 
zijn, schijnt de vereischte oor

konden niet te hebben gehad 
om die taak volledig uitteVoeren; 
— 2.° Eloges (Lofreden) van 
FONTENEILE , Van MONTESQÜIËU, 
van TERCLER en van Koning 
STANISJLAUS. De schrijver had 
ook het Leven van dien vorst 
zamengesteld, maar hetzelve is 
niet. in hét licht verschenen; 
de abbé PROYARÏ* is hem door 
de Geschiedenis. van dien vorst 
voorgekomen; -^ S.° Verschik 
lende letterkundige stukken in 
de Gedenkschriften der akade
mie van Nancy. 

SOLMAN of SULEÏMAN I, bij
genaamd TCHELÉBI., zoon van 
BAJAZET I , nam, na zich uit 
den slag van Ancyra gered te 
hebben, de vlugt naar Europa. 
Hij werd in 1402, in de plaats 
van BAJAZET., zijnen vader, door 
de troepen, die.in Andrkopé 
gebleven waren, tot keizer der 
Turken uitgeroepen. Hij hm 
het Ottomannisch-rijk weder op» 
waarvan hij een gedeelte, zelf' 
bij het leven van TAMERUN, 
heroverde. Zijne zacht voorde 
vermaken bezwalkte zijnen roem, 
en bevorderde zijnen val. M 
werd in 1410 door zijnen broe
der MDSA onttroond, en, ter
wijl hij de bescherming vanden 
keizer van Konstantinopel Sin3 
inroepen, in een dorp tusschen 
die stad mAndrinopel, gedood. 

SOLIMAN II (*), keizer der 
Turken, bijgenaamd,deGroote, 
de Voortreffelijke, de Overwm-

de 2,E<f lli schrijvers, die SOMMAN, zoon van BAJAZETI, niet ondel 
ffijSSiSf' $even aan d e z e n ' <>TCrcenkomstig de beste Turksche 
pesoiuedschrnvers,, den naam van SOMMAN I. b *y. Vervolgers. 
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naar, de Wetgever, werd in 
' 1490 geboren: hij wasdeeenige 
zoon van SELIM I , dien hij in 
1520 opvolgde. -GAZALI-BEG, 
landvoogd van Syrië, sloeg in 
het begin zijner regering aan 
het muiten, en sleepte een ge
deelte van'Egypte in zijnen op
stand mede. Na hem door zijne 
veldheeren beteugeld te hebben, 
versloeg SOLMAN de Mamme-
lukken in Egypte > en sloot een 
verdrag met. ISMAÖL , sofi van 
Persië. Gerust van den kant 
van Sytië en Egypte, besloot 
hij zijne wapens tegen de Chris
tenen te wenden. Hij belegerde 
en nam Belgrado > in 1521 in. 
In het volgende jaar, kwam hij 
op het denkbeeld, om het 
eiland Modus te belegeren, het
welk sedert 212 jaren in han
den der ridders van den H. Jo-. 
ANNES van Jeruzalem was. Tot 
deze onderneming besloten, 
schreef bij hun eenen zeer trot-
schen brief, waarin hij henop-
eischte, om zich over te geven, 
indien zij niet allen over den 
kling wilden springen. Deze 
overwinning kostte hem veel 
volks; maar de stad eindelijk 
tot het uiterste gebragt, <zag zich, 
in 1522, genoodzaakt om zich 
over te geven. De overwinnaar 
wendde vervolgens zijne wapens 
tegen Hongarije, alwaar hij, den 
29 Augustus 1526, denberuch-
ten veldslag van. Moliacz, op de 
Hongaren won: -LODEWIJK . I I , 
hun koning, sneuvelde in den-
zelven {zie zijn artikel). De 
Turksdhe veroveraar nam in 
1529 Bude in, en ging vervol
gens Weenen aantasten, dat in 
«et tijdverloop van twintig da

gen , twintig bestormingen door
stond , na verloop van welke, 
hij, met een verlies van 40,000 

' man, zich 'genoodzaaktzag, het 
beleg optebreken.' In 1534 be
gaf hij zich naarnet Oosten en 
veroverde Tauris op de Perzers; 
maar deze versloegen hem kort 
daarna In 1565 onderging zijn 
leger, voor het eiland Malta het
zelfde lot, wat aan hetzelve te: 
Weenen was te beurt gevallen j 
maar in 1566, maakte hij zich 
meester van het eiland '<JMO , 
dat sedert 1346 in het bezit 
der Genuezen was geweest. Deze 
onvermoeide ïcrijgef 'eindigde zij
ne dagen in Hongarije, bij het 
beleg van Szigeth, den 8 Sep
tember 1566, drie dagen vóór 
de inneming dier stad door de 
Turken. Deze vorst was even 
zoo geschikt voor de aangele
genheden dés vredes als voor 
die des oorlogs, en bezat eene 
verbazende vlugheid in de wa-
penoefening. Een grooter krijgs
man dan KAKEL V zijnde, ge
leek hij hem in groote helden
daden en gestadige reizen. Hij 
is de eerste der Ottomanische 
keizers, !die de bondgenoot der 
'Franschen is geweest. SOLI-
•MAN bezwalkte den glans van 
zijnen roem door zijne wreed
heid ; na de overwinning van 
Mohacz, werden 1500 gevange
nen, meest heeren, op bevel 
van den sultan, in eenen kring, 
geplaatst, en in tegenwoordig
heid van het zegevierende leger, 
onthoofd. Intusschen spreekt de 
naauwkeurige en opregte ISTHD-
ANFÏ niet over deze slagting_, 
hetwelk dezelve twijfelachtig 
schijnt te kunnen maken, oï-
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schoon dezelve volmaakt strookt 
met de natuurlijke inborst van 
SOLIMAN. Men heeft hem na de 
inneming van Belgrado, van 
Bude en andere steden, het ver
moorden der bezetting zien be
velen, na eenige oogenblikken 
te voren de capitulatie bezwo
ren te hebben. Intusschen was 
hij vrij getrouw in het naleven 
van zijn gegeven woord, indien 
niet de drift of de dweepzucht 
des Alkorans hem beheersehte. 
Een trotseh en onverbiddelijk 
gelaat, eene woeste en wreede 
inborst, beletteden hem niet, 
om bij verschillende gelegenhe
den, eenen gezonden en oor-
deelkundigen geest te openbaren. 
Wie zou kunnen gelooven, dat 
hij het karakter der nieuwe sek
ten , welke in zijnen lijd de 
christen • staten verscheurden, 
beter kende, dan alle Europe-
sche vorsten er mede bekend 
waren? Hij schreef aan de ko
ningin van -Hongarije, weduwe 
van JOAKNES ZAPOLSKI : » Dat 
zij al die nieuwigheden in hare 
godsdienst niet moest dulden , 
daar dezelve haren ondergang 
en dien van haar rijk zouden 
na zich slepen; dat zij voor 
hare oogen had de moordtobnee-
len, de opstanden, de burger
oorlogen , welke deze ongeluk
kige sekte in Duüschland te 
weeg bragt; dat indien zij deze 
nieuwigheden niet te keer ging, 
door de godsdienst harer vade
ren te herstellen, hij haar zijne 
bescherming onttrekken, en 
zich haren vijand verklaren 
zoude." — (Zie LODEWIJK XIV, 
MOENAY en SOOLIEK). Zijn zoön^ 
Snusi I I , volgde hem op. 

SOLMAN III, Turksche keizer, 
zoon van IBRAHIM , werd in 1687, 
in den ouderdom van 48 jaren, 
na de afzetting van MAHOMED' 
IV, op den troon geplaatst, en j 
overleed den 22 Junij 1691. Hij 
was een zorgeloos en bijna on- : 

noozel vorst, die zich geheel liet 
beheerschen door zijnen minis
ter MüSTAPHA KoPROLI. 

SOLIMKNA (FRANCISCUS) , een 
schilder, in 1657, te Nocera è 
Pagani, een stadje bij Napels 
geboren, overleed in een zijner 
buitenverblijven, in 1747. Door 
zijnen vader tot de beoefening 
der wetten bestemd, hield lrij i 
zich gedurende eenigen tijd met 
die studie bezig; maar de na
tuur trok hem, om zich op de 
schilderkunst toeteleggen. H'j ; 
slaagde even gelukkig in allerlei 
genres. Eene levendige verbeel
dingskracht, een kiesche smaak 
en een gezond oordeel bestuur
den zijne zamenstellingen; 'UJ 
bezat de groote kunst om leven 
aan zijne beelden te geven; 
met' een stout, geleerd en los 
penseel, paarde hij een fr'sc| 
en krachlvol koloriet. Ook heelt 
men van hem eenige ffliéwW' 
ten, die hem in die soort onder 
de, middelmatige dichters kun
nen plaatsen. In 1702, f™ 
SoLiHEssA van Monte Cassino, 
waar hij zich bevond, naar 
Napels beroepen, om het pof' 
tret van PHILIPPUS V te ver
vaardigen. Deze zelfde vorst 
belastte hem met de voortzet
ting der twaalf schilderijen, 
welke GIOKDAK.0 had ontworpen, 
voor de koninklijke kapel va» 
Madrid, en die de dood ne» 
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belet had, ten einde te bren
gen. Hij had te Napels een 
schoon paleis doen bouwen, 
dat verscheiden zijner meester
stukken bevatte; maar dit^pa-
leis werd, in 1799, bij den 
intogt der FranschenteiVapeZs, 
eene prooi der vlammen. 

SOUNDS (CAJÜS JULIUS), een 
Latijnsche taalkundige, leeide 
op het einde der eerste of in 
het begin der tweede eeuw. 
Men heeft van hem een boek 
getiteld Polyhistor; het is op 
grond hiervan dat men zijnen 
naam met dien zijns boeks ver-
eenigende, men hem soms So-
LINUS POLYHISTOR noemt. Dit 
is eene Compilatie van geschied
en aardrijkskundige aanmerkin
gen , over de belangrpste zaken 
van verschillende landen: er 
komen belangrijke en nuttige 
'zaken in voor, maar ook vele 
onnaauwkeurige, in staat om 
weinig geoefende lezers te mis
leiden. Men is. van gevoelen, 
dat hij een Romein was, wijl 
hij dikwerf over Rome, als over 
zijn vaderland spreekt. Men 
heeft hem den aap MWPLINIUS 
genaamd, wijl hij dezen natuur
kundige dikwerf afschrijft. De 
oudste uitgave van zijnen Poly
histor is van Venetië, 1473. 
Dezelve is met Aanteekeningen 
van SAUMAISE in het licht ver
schenen, Parijs 1629, Utrecht, 
ï689,2dl.ninfol. 

Sous (don ANTONIO DE), een 
Spaansche geschiedschrijver, den 
18 Julij 1610, te Placencia, 
m Oud-Kastilië geboren, en in 

XXIII. DEEL. 

1686 overleden, was secretaris 
van PHILIKPUS IV, en geschied
schrijver der Indien. Hij heeft 
zamengesteld: 1.° negen blij
spelen, Madrid, 1681, in 4.t0 

•waarvan het plan verward is, 
doch waarin de zeden geëer
biedigd worden; — 2-° Gedich
ten, 1716, in 4.t0 die verleven
digd zijn door de bevalligheden 
der verbeeldingskracht, maar 
waarvan de goede smaak, den 
overdreven nadruk en de niet 
zamenhangende beelden niet 
heeft weten te verwijderen; — 
3.° Geschiedenis der overwinning 
van Mexico, Brussel, 1704 , 
in fol., en Madrid, 1748; van 
dit werk bestaat ook eene ver
taling in het Fransch door CITM 
DE LA GDBTTE, in 4.'o met 
platen, en in 2 dl.n, in 12._m°. 
Dit werk is met vuur en sier
lijkheid geschreven, en men 
kan hem niets anders verwijten, 
dan eenige overdrevenheid be
trekkelijk den luister en de 
magt der natiën van de Nieuwe 
wereld; een gebrek dat hem 
gemeen is; met andere schrijvers 
zijner natie, die het eerst over 
•Amerika hebben gesproken, 
zonder dat men hem daarom 
van kwade trouw kan beschul
digen. » De onnauwkeurig
heden dier geschiedschrijvers, 
zegt een criticus, komen minder 
uit de zucht voort, om de waar
heid te verminken, dan uit 
een taalkundig gebrek en het 
misbruik der woorden. Om de 
gebrekkige policie of de onbe
schaafde kunsten der Mexikanen 
te verbeteren, gebruikten zij 
uitdrukkingen, die enkel toe-
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passelijk zijn, op natiën, oneindig | 
verder in de beschaving gevor
derd, trouwens er is geene 
bron van dwalingen die gewoner 
ën vruchtbaarder is , dan om 
op de beschrijving der onbe
schaafde zeden, woorden en 
uitdrukkingen toe te passen, 
waarvan men zich bedient, om 
de instellingen der beschaafde 
volken aan te duiden. Zoodra 
men aan het hoofd eener kleine 
volkplanting, den naam van 
koning of keizer geeft, moet 
het verblijf, hetwelk hij be
woont, paleis heeten, en zijn 
klein gevolg neemt den naam 
van hof aan. Dergelijke uit
drukkingen zetten aan de zaken 
een gewigt bij, dat zij niet 
hebben; en de door de overeen
komst van namen verbijsterde 
verbeeldingskracht, verwart de 
voorwerpen, die echter onderling 
geenerlei overeenkomst hebben. 
De latere schrijvers hebben den 
stijl, der eerste gevolgd. Als 
Sous, bij de schildering van 
het portret vanMoflTEZuHA,den 
luister van zijn hof, de wetten 
en de policie van zijn rijk be
schrijft, zou men zich verbeel
den, dat hij over den grootsten 
vorst, en over de meeste be
schaafde natie van Europa 
spreekt." ROBERTSON en DE 
PAUW, die hem hebben willen 
verbeteren, zijn in nog grootere 

' dwalingen vervallen. SOLIS had 
den geestelijken staat omhelsd, 
en ontving de priesterwijding 
eerst in den ouderdom van 56 
jaren. 

SOLLERÏUS Of SOMJER (JOAN-
NES-BAPTISTA), den 28 Pebruarij 

1669, te Hersèau, een dorp 
in de nabijheid van Kortrijk, 
geboren, werd Jesuit, en over
leed den 27 Junij 1740, na 
aan de uitgebreide verzameling 
der Acta Sanctorum te hebben 
medegewerkt. Men heeft van 
hem eene Verhandeling over 
de patriarchen van Alexaniriê, 
en verscheiden andere werken. 

SOIXEYSEL. — Zie SoLEISEl. 

* SOMIINIEAC (AiANUS) , Ws-

schop van Cahors, den 23 No
vember 1593, uit eene oude 
familie van Périgord geboren, 
hij bestemde zich tot den wereld
lijken staat; maar nadat zijn 
oom abt van Chamekdes, je 
zijne gunste afstand van zp 
beneficie had gedaan, veranderde 
ALANÜS van besluit, en aan
vaardde het gewaad van regu-
lier-kanonik.' Met stichting vol" 
bragt hij de pligten van het 
noviciaat, legde zijne geloflen 
af, en ontwierp het plan «£ 
zijne abdij te hervormen. M 
beoefende te Parijs de wijsbe
geerte en godgeleerdheid, e» 
had in deze laatste wetenscüap 
tot meesters, de beroemde noo0-
leeraren GAMACHES en Duv^" 
Op den 6 Januarij 1623 ontvmg 
hij de abtelijke inzegening. »p 
al de religieuzen zijner abdij' 
op eenen enkelen na zich ver
wijderd hadden, nam hij nieu^' 
lingen aan, en voerde i» ,ie 

gesticht zoo wel in het geeste
lijke als in het tijdelijke «Jj 
gestrenge hervorming in. ®. 
liet bezoeken van verschilled:' 
kloosters belast, kweet hij n® 
met ijver 'van deze zomi"1»' 
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ën voerde in onderscheidene 
gestichten, welke zich ean hem 
overgaven, eene heilzame her
vorming in. Koning LODEWIJK 
XIII, van zijne verdiensten on-
derrigt, benoemde hem tot het 
bisdom Lavaur; maar de zedige 
ALANÜS bedankte voor hetzelve. 
Toen echter het bisdom Cahors 
kwam open te staan, zag hij 
zich genoodzaakt, hetzelve aan 
te nemen, doch tevens daarbij 
zijne abdij behoudende, en werd 
den 27 September 1637 gezalfd. 
Hij rigtte een seminarie op, 
hetwelk hij toevertrouwde aan 
de priesters der missie, lazaristen 
genaamd, hield Synoden,deed 
menigvuldige missiën geven, en 
censureerde de verslapte grond
beginselen van eenige casuisten. 
Hij stichtte te Cahors een huis 
voor reguliere kanoniken, een 
ziekenhuis, een huis der voor
zienigheid voor weesmeisjes, een 
ander voor weesjongens, her
stelde verscheiden kerken, en 
verschafte voor die verschillende 
gestichten, meer dan 500,000 
tranken, hetwelk destijds eene 
hoogstaanzienlijke som was. Even 
zoo godvruchtig als weldadig, 
werd hij door zijne diocesanen 
bemind en geëerbiedigd. Deze 
deugdzame prelaat overleed ge
durende eene'herderlijke bezoe
king den 31 Decemb. 1659. Zijn 
Leven is beschreven door docter 
CHASSENET, Parijs, 1817, in 8.™ 

SOLON', de tweede der zeven 
wijzen van Griekenland, te 
Salamina of Salamis in het 
jaar 639, vóór J. C. geboren. 
°tn de kundigheden te erlangen, 

welke hij voor eenen wijsgeer 
en staatkundige noodig oordeel
de, reisde hij door geheel Grie
kenland. In zijn vaderland te
ruggekeerd, vond hij hetzelve 
door den burger- oorlog ver
scheurd. De eene wilde de 
volksregering, de andere de 
oligargische. Door de geringe 
volksklasse te vleijen, gelukte 
het aan SOLON, zich tot archont 
en oppersten wetgever te doen 
benoemen. Met deze waardig
heid bekleed, ondernam hij om 
aan de eene* te ontnemen ten 
einde anderen te verrijken. Hij 
verbood dat aan eenig burger, 
wegens schulden lijfstraffen zou
den worden opgelegd; en bij 
eene bijzondere wet, verleende 
hij kwijtschelding van een ge
deelte der schulden, eene open
bare schending van het eigen-
domsregts. Deze oude wijzen 
deden bijna nooit goed vanden 
eenen kant, zonder van de 
andere zijde kwaad te stichten. 
Hij vernietigde al de wetten 
van DRACO, met uitzondering 
van die tegen de moordenaars. 
Vervolgens ging hij over tot 
eene nieuwe verdeeling des volks 
in 4 rangen. In de 3 eerste 
plaatste hij de meer gegoede 
burgers, aan welke alleen hij 
de ambten en waardigheden 
gaf, en gaf aan de armen, die 
den 4.ea rang uitmaakten, het 
regt, om in de volksvergaderin
gen met de rijken te stemmen, 
een regt, dat in het vervolg hen 
meesters maakte der republiek 
en in dezelve verwarring en 
onrust stichtte. Hij maakte ver
anderingen in den senaat van 

2 -K 
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het Prylanèum, bepaalde het 
gelal der regters bij hetzelve 
op 400, en wilde dat alle zaken, 
die voor de volks vergadering 
moesten gebragt worden, aan 
welke alleen de opperste raagt 
toebehoorde, vooraf door deze 
regtbank zouden onderzocht 
worden. Het is hieromtrent 
dat ANACHARSIS door den roem 
der wijzen van Griekenland, 
uit het binnenste van Scythië 
gelokt, tot SOLON zeide: Ik 
sta verbaasd, dat men aan de 
wijzen enkel de raadpleging toe
kent, en de uitspraak aan de 
gekken overlaat. ANACHARSIS 
nad gelijk, en zijne aanmerking 
bewijst hoe zeer SOLON , die ter
wijl hij alle oude wetten ver
nietigde, dat ongerijmde voorregt 
des volks had laten bestaan, 
beneden het denkbeeld i s , dat 
men ons van zijne wijsheid wil 
inprenten. Na deze verschil
lende reglementen, vaardigde 
SOLON zijne wetten uit, onder 
welke die voorkomt, welke be
val, dat de nagedachtenis der
genen, welke in de dienst van 
den staat zouden gestorven zijn, 
door lijkreden zouden vereerd 
worden. De straf van eerloos
verklaring was bepaald tegen 
degene, die hun vaderlijk erft 
goed verkwist hadden, die de 
wapens voor het vaderland niet 
hadden willen dragen, of die 
geweigerd hadden hunnen vader 
of hunne moeder te onderhou
den. Ofschoon deze wetten 
niets zeer diepzinnigs bezaten, 
niets, wat het begrip, of de 
regtschapenheid van een gewoon 
mensch te boven gaat, heeft 
men dezelve echter zeer bewon

derd; wijl in de duisternis des 
heidendoms, te midden van 
ongeregelde natiën, de trekken 
van regtvaardigheid en rede als 
't ware eene soort van ver
schijnselen zijn; en vooral wijl 
dezelve zoo zeer afstaken bij de 
ongerijmde en schandelijke •wet
ten, die zelfs in den codex van 
SOLON voorkwamen, zoo als die 
welke de .plaatsen van ontucht 
bepaalt, die welke straffen vast
stelt tegen degene, die slechts 
ééne vrouw zouden hebben, 
enz. » SOLON, zegt een nieu
were criticus, was eigenlijk 
slechts een goede koopnan, 
eenigzins wijsgeeriger dan men 
gewoonlijk in dat beroep is> 
-een vriend van den wijn en de 
vrouwen, die tegelijker tijd 
zedelijke en rainne-dichten ver
vervaardigde , en die tot m 
zijnen ouderdom de vermaken 
najoeg; want hij was reeds zeer 
in jaren gevorderd, toen nij i« 
een zijner dichtstukjes zeide: 
Ik maak nog enkel mijn hof mJ 
VENÜS , aan BACCUUS en <w»» 
Muzen, die de eenige brom™ 
van alle vermaken der sterv 
lingen zijn. Deze taal is mei 
zeer passende in den m°jL 
van eenen ouden wetgever- » 
komen in zijne wetten ceWo 
wijze bijzonderheden voor; "ia' 
zijn doorzigt was te ieperK- i 
om den geheelen zameni»a»b 
an het' staatkundige ligchaam 

te kunnen bevatten; hij heeft 
de tot elk goed bestuur onver
mijdelijke vereischten, de °P 
voeding en de zeden, over » 
hoofd gezien, zijne eigene ag» 
waren altijd zeer slap, ent 
TAiicHTJs bekent, dat er ' n 



S O L. 149 

algemeen vele ongerijmdheden f 
voorkomen in de wetten, welke 
hij ten opzigte van de vrouwen 
maakte. Dezelfde PLUTARCHUS 
vindt met grond, belagchelijk 
en onbeschaamd de wet, welke 
aan eene rijke erfgename, wier 
man onvermogend was toestond, 
om troost te zoeken bij zoodanige 
dei' bloedverwanten van haren 
man, welke zij daartoe zou 
willen kiezen. Het streed ook 
met het gezond verstand en de 
regtvaardigheid, toe te staan, 
zoo als SOLON zulks in eene 
andere wet deed, om eene op 
heeterdaad betrapten echtbreker 
te dooden, terwijl hij dengenen, 
die eene vrije vrouw geschaakt 
en verkracht had, slechts tot 
eene geringe boete veroordeelde. 
In het algemeen is in die codi
ces der oude wijsgeerig-grieksche 
wetgeving alles ongerijmdheid en 
tegenspraak." Nadat de Atheners 
zich bij eeden verbonden hadden, 
zijne wetten gedurende 100 jaren 
te onderhouden, verkreeg SOLON 
van hen een verlof van 10 jaren. 
Het voorwendsel zijner reis was 
het verlangen om op zee te 
handelen (eene schoone beweeg
reden voor eenen wetgever!); 
maar de ware reden was, zegt 
men, om den overlast te ver
mijden , dergenen, welke zich 
kwamen beklagen, om wijzigin
gen ten hunnen gunste te be
komen ; want al deze wetten 
waren noch geheel duidelijk 
noch algemeen bruikbaar. Hij 
begaf zich eerst naar Egypte, 
vervolgens naar het hof van 
CRCESÜS koning vmLydië. Het 
is aldaar., zegt men, dat in 

een gesprek hetwelk hij met 
dien vorst voerde, hij zeide, 
dat men niemand voor zijnen 
dood gelukkig tnoest noemen 
(zie CROÜSUS). Nadat SOLON in 
zijn vaderland was teruggekeerd, 
vond hij er groote veranderin
gen. PISISTRATUS had zich van 
het bestuur meester gemaakt, 
en heerschte als een man, die 
het geheele gezag wilde uitoefe
nen. Na hem zijne heersch-
zucht te hebben verweten, begaf 
SOLON zich, in het jaar 550 
vóór J. C. in den ouderdom 
van 80 jaren naar den koning 
PHILOCYPRUS. PISISTRATDS schreef 
hem eenen brief tér regtvaar-
diging van zijn gedrag, en 
spoorde hem aan om in zijn 
vaderland terug te komen, en 
het schijnt, dat hij werkelijk 
naar hetzelve terugkeerde, ver
mits PLUTARCHUS verzekert, dat 
hij zich met PISISTRATÜS ver
zoende, en zelfs zijn raadsman 
werd, terwijl hij zich naar de 
omstandigheden plooide, met 
de aan filozofen gewone lafhar
tigheid, even zoo laatdunkend 
en ijdel, wanneer zij zich mees
ter wanen, als laag en krui: 
pend, wanneer zij met sterkeren, 
dan zij zijn te doen hebben 
(zie het slot van het artikel 
ANTONINUS PIUS). Eens toen hij 
aan THESPIS, een'treurspeldich-
ter, het gebruik verweet der 
logen, waarvan hij zich in 
zijne stukken bediende, ant
woordde hem THESPIS, dat er 
van deze logens en poëtische 
verdichtselen niets te vreezen 
was-, terwijl hij daarmede wilde 
te kennen geven, dat de ces-
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zucht en de kuiperijen des 
fllozoofs, gevaarlijker waren dan 
zijne verdichtselen. Deze man, 
die door de willekeurige wetten, 
de eigendommen der burgers 
roofde, aan wien de geschied
schrijvers onnatuurlijke ontucht 
verwijten, die huizen voor de 
losbandigheid inrigtte, die eenen 
tempel stichtte voor VENÜS de 
Onteerde, die reisde om op zee 
handel te drijven, bloosde niet 
deze hoogdravende les uit te 
kramen. Laten de rijkdommen 
het deel der overige stervelingen 
zijn, maar dat de deugd het 
onze zij (zie LECÜRGÜS, COLUUS 
LUCIANÜS, ZËNO enz). [Terwijl 
CONDILLAC de vergelijking der 
beide Spartaansche en Atheen-
sche wetgevers maakt, drukt 
hij zich aldus uit. » LYCURGUS 
heeft aan de Spartanen zeden, 
overeenkomstig hunne wetten, 
en SOLON aan de Atheners wet
ten overeenkomstig hunne zeden 
gegeven. De onderneming van 
den eerste eischte meer moed, 
die van den tweede meer kunst. 
Welligt dat het verschil hun
ner inborst, grootelijks deel 
had aan het verschil der plan
nen, welke zij vormden. LY
CURGUS was hard en gestreng; 
SOLON was zacht en zelfs wel
lustig. Wat er ook van wezen 
moge, beide slaagden. LYCUR
GUS t wilde soldaten vormen, en 
hij deed zulks. SOLON wilde 
de talenten met de krijgskun
dige verdiensten vereenigen, en 
vormde mannen voor alle be
trekkingen.... Lacedemon behield 
langer zijne zeden en wetten: 
maar Athene overleefde zelfs het 
verlies zijner vrijheid. Geheel 

Griekenland werd onderworpen, 
en de Atheners zegevierden op 
hunne overwinnaars, door de ; 
verhevenheid hunner talenten, 
Al deze talenten zouden verloren , 
zijn geweest, indien SOLON dat
gene te Athene had gedaan, wat 
LYCURCDS te Sparta deed." Met 
belangstelling zal men hierover 
raadplegen: SOLONIS Atheniensis 
carm'mum quk super simt; fn-
missa commentatione de SOLONE 
poeta etc, Bonn, 1825, in 8.™ 

*S0MBREUIL (FRANClSCüS Ei-
REL VEROT DE), veldmaarschalk, 
gouverneur van het Invaliden-
gesticht enz., te Ensisheim ra 
den Ekas, in 1727, geboren. : 
Hij had zich bij het leger onder
scheiden , had het kruis van 
den H. LODEWIJK bekomen, en 
voerde te Rijssel het bevel, toen 
hij tot het bestuur van het ko
ninklijk gesticht der Invaliden 
werd beroepen.' In de gevange
nissen der Abbaye opgesloten, 
was hij bestemd, om bij de ver
schrikkelijke moordtooneelen van 
September 1792 te sneven, toen 
het zijner dochter, na het ge
vaar te hebben vernomen > »et' 
welk hem bedreigde, gewWJ 
in de gevangenis door te drin
gen , en op den oogenblik aan
kwam, waarop haar vader voor 
•zijne regters was, om zijn dood
vonnis aantehooren. Biet losse 
haren, wierp zij zich op dezen 
grijsaard, drukt hem in nare 

armen en tart, als ' t ware, on
der zuchten en snikken, *j 
moordenaars uit, hem haai• w 
ontweldigen, terwijl zü ," 
smeekt, den oorsprong vanm* 
beslaan te sparen. Deze kwcier 
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liefde trof de regters, die SOM
BREUIL onschuldig en vrij ver-, 
klaarden. De beulen, die aan 
de deur stonden, riepen daarop 
uit: » Hoeden af! ziet daar een 
onschuldige." SOMBREUIL en zijne 
dochter werden als in zegepraal 
naar het hotel der Invaliden 
begeleid, alwaar men hen eeni-
gen tijd in rust liet. Maar hij 
moest later aan den haat zijner 
vijanden opgeofferd worden. Als 
zamenzweerder en medepligtige 
in den gewaanden moord van 
COLLOT D'HERBOIS beschuldigd, 
werd hij op nieuw in hechtenis 
genomen, voor derevolutionnaire 
regtbank • gevoerd en ten dood 
veroordeeld. Hij werd in een 
rood hemd naar het schavot ge
voerd en den 17 Junij 1794 
geëxecuteerd. —Mejufvrouw DE 
SOMBREUIL,-door de reactie van 
den 9 thermidor, zelve aaneenen 
gewissen dood onttrokken, ver' 
liet Frankrijk, alwaar zij eerst 
in 1815 terugkwam. Zij was 
de echtgenoote van den graaf 
DE VILLELTJME geworden, en 
overleed te Avignon in 1823. — 
STANISLAUS DE SOMBREDIL , oud
ste zoon van,den voorgaande, 
oud-kapitein der hoezaren, sneef» 
de met zijnen vader, op de be
schuldiging van medepligtigheid 
in den opstand der gevangenis
sen , en in den moord van COL-
LOT D' HEUBOIS. Ook hij werd 
in een rood hemd naar het scha
vot gevoerd. 

* SOMBREUIL (ICAREL V E R O T DE), 
een andere zoon van FRAKCISCUS, 
gouverneur der Invaliden,was, 
even als zijne geheelo familie, 

aan de koninklijke, zaak ver
kleefd. Hij volgde de loopbaan 
der wapens, en onderscheidde 
zich door zijne dapperheid. In 
het begin der omwenteling, werd 
een zijner vrienden, de jonge 
POLIGNAC, op het PalaiS'Royal, 
door eene onstuimige menigte 
omsingeld, en met den dood 
bedreigd. KABEL SOMBREUIL trot
seert alle gevaren, en ontrukt 
hem aan de handen van het 
graauw, dat gedwongen werd 
toetegeven. Na verloop van eenige 
maanden verliet hij zijn vader
land, nam, in 1792 dienst bij 
het Pruissische leger, en zijn 
moed verwierf hem op het slag
veld , de militaire orde van ver
dienste. In het volgende jaar, 
maakte hij den winter-veldtogt 
tegen den generaal CUSTINE mede, 
en in dien van 1794 legde hij 
hetzelfde beleid en denzelfden 
moed aan den dag. Het Engel-
sche bestuur, in welks dienst 
hij zich geplaatst had, zond 
hem in 1795 met eene verster
king naar de te Quiberon ge
lande troepen. Na den nood-
lottigen uitslag dezer onderne
ming, en terwijl de generaal 
HOCHE het fort Penthièvre aan
tastte, beschermde SOMBREUIL 
de wederinscheping. Blaar daar 
hij zelf geene vaartuigen had 
kunnen vinden om zich met de 
koningsgezinden, over welke hij 
het bevel voerde, inteschepen, 
en zonder verdedigingsmiddelen 
aan zich zelven was overgelaten, 
zag hij zich genoodzaakt zich 
aan den vijand overtegeven. Hij 
vraagde het leven voor zijne 
wapenbroeders: » Wat mij be-
4 
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treft, zeide hij, zoo geef ik mij 
aan mijn lot over." Hij werd 
naar Lorient en daarna naar 
Vannes gevoerd, alwaar hij ver
nam dat hij gefusilleerd zoude 
worden. Alvorens echter zijn 
vonnis werd uitgesproken, werd 
het hem vergund, in eeneboot 
het Engelsen smaldeel te volgen, 
alwaar hij eenige zaken te re
gelen had, terwijl hij op zijn 
woord van eer beloofde, binnen 
drie dagen terugtekomen. Hij 
bereikte werkelijk het Engelsche 
smaldeel: vruchteloos trachtte 
men hem terugtehouden, terwijl 
men hem het hem wachtende 
lot voor oogen hield. SOMBREUII-, 
een slaaf van zijn woord, kwam 
hetzelve lossen, en zijn dood
vonnis werd uitgesproken. Men 
verzekert echter, dat men ver-
pligt was, om tot de zamen-
stelling van den krijgsraad Bel
gische officieren te beroepen, 
wijl men er geene Fransche toe 
vinden kon. Lang Aveigerden de 
soldaten om op SOMBREDIL te 
schieten j zoo zeer had zijn. moed 
en zijne eervolle naauwgezetheid 
eerbied ingeboezemd. Hij wilde 
zich niet laten blinddoeken, en 
gaf zelf het sein tot zijnen dood: 

' hij was slechts zes- en twintig 
jaren oud. 

SOMMALHIS (HENDRIK), een god
vruchtige en geleerde Jesuit, te 
Dinant in het prinsdom Luik, 
in 1534 geboren, overleed te 
Valenciennes, den 30 Maart 
1619, na in Duitschland en in 
de Nederlanden, met veel ijver 
aan het heil der zielen te heb
ben gearbeid. Hij legde er zich 
•op toe, om godvruchtige wer

ken op te sporen, ten einde er 
goede< uitgaven, van te leveren, 
zoo als De Imilatione Christi, 
Soliloquia sancti Augtistini, Li-
bri confessorum van denzelfden 
heilige, en verscheiden andere. 

* SOMMARIVA, t e . Mtoe ge
boren , alwaar hij met onder
scheiding zijne studiën volbragt, 
en 'reeds vroeg als adyokaat 
grooten roem inoogstte; inden 
ouderdom van 22 jaren benoem
de hem de Milanesche staat tot 
lid van een gezantschap, het
welk aan keizer JOZEF II werd 
gezonden, om bij dien vorst* 
belangen des lands te verdedi
gen. Toen de Franschen, in 
1795 de Alpen .overtrokken, 
verklaarde SOMMARIVA zich voor 
hen, en werd achtereenvolgend, 
secretaris der krijgs-commissie, 
lid van het municipaal en cen
traal beheer van Lombardije, en 
eindelijk algemeen secretaris van 
het bewind der Cisalpische re
publiek. Hij bewees alsloen 
gewigtige diensten aan zijn va
derland en aan de Franschen. 
Toen de Austro-Russen, in l?yy> 
gedurende de afwezigheid van 
BONAPARTE , die den oorlog w 
Egyptevourde, voor eenen oogen-
blik zegevierden, bestemde «> 
verhevenheid der posten, WWK» 
SOMMARIVA bekleed had, "•&* 
tot de vogelvrij-verklaring) "JJ 
ontdook dezelve door zich VOT-
borgen te houden. Na den sWp 
van Marengo kwam hij te:-®** 
lane, en werd tot den rangoei 

eerste overheden der repu» 
verheven. Tot dusverre had «J 
eenen nieuwen tijdkring v« 
vrijheid voor de Italianen J 
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droomd; maar ioen NAPOLEON 
de ijzeren kroon aanvaardde, ver
wachtte hij niet meer de instel
lingen voor Italië, welke hij 
wenschte, en daar hij noch de 
ondergeschikte agent van eenen 
meester wilde worden, noch de 
hoveling van hem wilde zijn, 
die hem moest vertegenwoordi
gen, door aan Italië de wet j 
voorteschrijven /gevoelde hij de 
nutteloosheid eenef onvermogen
de tegenkanting, en kwam zich 
te Parijs vestigen. Aan het 
privaat-leven terugegeven, ver
deelde SOMMARIVA zijn verblijf 
tusschen Frankrijk en Italië, 
hetwelk niets in staat was hem 
te doen verzaken. Hij overleed 
te Milane, den 6 Januarij 1826. 
Bezitter eener groote fortuin 
zijnde, maakte hij het edelste 
gebruik derzelve. Frankrijk en 
Italië hebben kostbare verzame
lingen van schilderijen, van 
beeldhouwkundige voorwerpen, 
van gravures op harde steen, 
en in brandverw te danken. 
Een zijner grootste vermaken 
was, de kunstenaars aantemoe-. 
digen; en hij kocht geene af
gewerkte schilderijen, maar die 
nog vervaardigd moesten wor
den. Edelmoedig zonder praal, 
wist hij den prijs der werken 
volgens derzelver verdiensten te 
bepalen; hij wist evenzeer de, 
werken der schrijvers te veree
ren, wier voortbrengselen hij 
op eene hun waardige wijze be
taalde. 

SOMMIER (JÖANNES CLAUDIUS), 
uit Franche-Comté, pastoor van 
Champs, staatsraad van Lotha

ringen, aartsbisschop van Cesa-
rea, en groot proost, der stift-
kerk van Saint-Diez, te Vau-
villers in 1661 geboren, gaf 
verscheiden werken in het licht, 
waarin hij ijver en kunde open
baarde: 1.° Hisloire etc. {fiog-
matische geschiedenis der gods
dienst), 1708 en 1711, 6 dl.» 
in 4.t0 j — 2.° Hisloire etc. 
[Geschiedenis'van' den heiligen 
Stoel), 7 dl.n, in 8.™ Hij over
leed in 1737. 

SOMNER (WILLIAM), te Kan
telberg in 1598 geboren, was 
zeer gehecht aan koning KAREL 
I , en gaf in 1648, een Dicht-
stuk in het licht over het lijden 
en den dood van dien ongeluk-
kigen vorst. Hij overleed in 
1669, den roem nalatende van 
een in het Saxonisch, en in 
bijna al de oude en nieuwere ta
len van Europa, zeer bekwamen 
geleerde. Zijne voornaamste wer
ken zijn: 1.° eene uitgave van 
het Saxonisch Woordenboek van 
AELTRICUS, Oxford, 1659, in 
fol.; — 2.° Oudheden van Kan
telberg, in het Engelsch, Lon
den, 1640, in 4. t 0 ; — 3.° 

'Verhandeling over de Porlus 
Iccius, in 8.vo 

* SONNINIDÈ MANONCOURT ( K A -

REL NiCOLAAS SlGISBEETDs), een 
natuurkundige en ingenieur der 
Fransche marine enz., te Lu-
neville, den 1 Februari] 1751 
geboren, behoorde tot eene uit 
Italië oorspronkelijke familie; 
daar zijn smaak hem tot de *" 

, natuurkundige wetenschappen 
i medesleepte, maakte hij groote 
5 
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vorderingen in dezelve. Ofschoon 
hij dan ook tot doctor in de 
wijsbegeerte, en tot advokaat bij 
het opper-geregtshof van Nancy 
•was bevorderd, sloeg hij de loop
baan der wapens in, welke hem 
de gelegenheid moest verschaf
fen, om aan zijne zucht tot 
reizen te voldoen, en begaf zich 
onder de genie der marine. 
Beeds in zijne jeugd, kwam 
hij in betrekking met BDPFON , 
wiens medearbeider hij werd. 
Hij werkte met hem aan de 
Natuurlijke historie der vogelen, 
en verkreeg door zijnen invloed 
het voorregt om op kosten van 
het gouvernement te reizen. Hij 
begaf zich naar Amerika, en 
hield zich eerst in 1772, en 
later in 1775, in Fran&ch-Guy-
ana op, alwaar hij schatbare 
kennissen en rijke bouwstoffen 
opzamelde, die gedeeltelijk, in 
het Journal de physique van den 
abbé EOZIER werden medege
deeld. Het jaanleggen van het 
kanaal van Guyana, dat van 
Cayeme naar het bergachtige 
gedeelte, la Gabrielle genaamd, 
voert, werd door SOKKINI be
paald, die hetzelve door de ver
dronken grasvlakten leidde. Door 
dit middel werd de verplanting 
der Specerij-hoornen uit do Oost-
Indiën en de MoMsche Eilan
den naar la Gabrielle, gemak
kelijker en voordeeliger. SON-
MINI vertrok in 1777 naar Grie
kenland en Egypte, en bezocht 
die gewesten in 1778, 1779 en 
1780. In het laatste jaar, in 
Frankrijk teruggekeerd, had hij, 
ter verdediging van zijn vader-
l i j ^ erfdeel, een proces mot 
eemge bloedverwanten te voeren. 

Hij hield zich vervolgens met 
den landbouw bezig; en deed 
op zijne kleine landhoeve Ma-
noncourt proefnemingen, die ten 
gevolge hadden, de invoering 
in ons landbouw-kundig stelsel, 
van verscheiden erkend nuttige 
vreemde planten. Maar hij werd 
door de omwenteling aan zijne 
tuinen onttrokken, en met ad-
minis trative bedieningen bekleed, 
van welke hij later, als adellijke 
en broeder van uitgewekenen 
weder werd beroofd, hetwelk 
hem, daar het hem te gronde 
hielp, noodzaakte, van de op
brengst zijner werken te leven. 
De overwinningen van BONA
PARTE in Italië, hadden aan 
dien veldheer een aantal be
wonderaars gegeven. Zonder ko-
ningsgezind te zijn, hekelde 
SONMNI hem openlijk; hij laakte 
niet minder zijnen togt naar 
Egypte. Deze vrijheid mishaagde 
aan LTJCIEN, die toenmaals eene 
groote rol in het bestuur speelde; 
SOKNINI werd verdacht, en Ij!) 
moest vreezen, onder een ach
terdochtig bestuur nog strenger 
behandeld te worden. Wlus' 
schen werd hij in 1805, door 
FOÜRCROY aan het hoofd van W 
collegie van Vienne geplaatst, 
maar in zijne hervormingsplan 
nen tegengewerkt, en met ver
drietelijkheden gedrenkt, verliet 
hij na verloop van twee jaren de» 
post, waartoe hem wezenlij1"; 
talenten en het vertrouwen des 
bestuurs beroepen hadden, e» 
kwam te Parijs terug. Hij h*0 

menigvuldige betrekkingen ö>e 
de aanzienlijke. Russen, ^eiP 
zich toenmaals in die hoofdsia» 
bevonden, voornamelijk «ie 
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eenen Moldavischen prins die 
hem met de opvoeding van een' 
zijher zonen belastte; maar deze 
heer was .bij de Russische re
gering niet zeer gezien, en, 
nadat hij naauwelijks te Tassi 
was aangekomen, werd hij al
daar in hechtenis genomen. SON-
HINI verkreeg van keizer ALEX-
ANDEII eene magtiging en mid
delen, om door Moldavië en 
Wallachijë te reizen en bragt 
uit die gewesten belangrijke 
bouwstoffen mede, welke in 
zijne portefeuille zijn gebleven. 
Jn 1811 kwam hij te Parijs 
terug, en overleed aldaar den 
29 Mei 1812. Zijne voornaam
ste werken zijn: l.o Histoire etc. 
(Natuurlijke historie der' voge
len), met BUFFON; — 2.° Veen 
etc. (Verlangen of gelofte van 
een' landbouwer), Parijs, 1788, 
in 8.VQ; — 3.o Voyage etc. 
(Reis door Egypte) in 1777, 
Parijs, 1799, 3 dl.» in 8.vo, 
met eenen atlas, uit het En
gelsen vertaald; — 4.° Voyage 
etc. (Reis door Griekenland en 
Turkije), ibid. 1801, 2 dl." 
in 8.T0, met atlas, en zette 
daarenboven onderscheidene tijd
schriften voort. SONNINI was 
lid van de landbouwkundige 
maatschappij van Parijs, en 
van verscheiden nationale en 
vreemde genootschappen. 

SONNIÜS (FRANCISCUS), ook DE 
CAMV-O of VAN DEN VELDE ge
naamd, in het dorp Son, in 
Noord-Braband geboren, van 
waar hij den naam van SONMUS 
aannam, ontving den doctoralen 
hoed te Leuven in 1539. Hij 
werd vervolgens tot kanonik en 

geloofsonderzoeker te Utrecht be
noemd , was bij de kerkvergade
ring van Trente, en de bijeen
komst (colloquium) van Worms, 
in 1557 tegenwoordig. Hij werd 
door PHILIPPUS I I , koning van 
Spanje, ter bevordering der op-
rigting van nieuwe bisdommen 
in de Nederlanden, naar Rome 
gezonden, en kweet zich zoo-; 
wel van zijnen last, dat hij bij 
zijne terugkomst, in 1562, tot 
bisschop van 'sHerlogenboschva 
later tot bisschop van Antwer
pen werd benoemd (hij was de 
eerste, welke dien zetel bekleed
de). Hij overleed in 1576, na 
al de bedieningen van eenen wa
ren en ijverigen herder vervuld 
te hebben. Men heeft van hem: 
1.° Ghristiancn institutionis for-
muite, Antwerpen, 1571, in 
12.m ü ; — 2.° een Vlaemsche 
catechismus, Antwerpen, 1562, 
in 8.™, in het Latijn vertaald 
onder den titel van Demonstra-
lionum religionis christiana! li-
bri III, Antwerpen, 1564, in 
4.t0 Na den dood des schrijvers, 
heeft men er een vierde boek 
bijgevoegd over de sacramenten, 
1577. Er komen vele geleerde 
aanmerkingen in voor, en SON
NIÜS legt in hetzelve veel ijver 
voor de regtzinnigheid aan den. 
dag; — 3.e Confutatio calvini-
anm confessionis, Keulen, 1567; 
— 4.° Statuta synodalia, Ant
werpen, 1576. In 1570 ver
scheen er een werk in het licht 
getiteld: Dkisio totins Belgim 
urbium, etc. ad opprimendum 
per novos episcopos evangelium, 
auclore SONNIO, enz. Maar nie
mand is er door misleid gewor
den, de titel en de aanteeke-
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ningen hebben het bedrog der 
calvinisten verraden. De ware 
Handelingen van SONNIUS ter 
oprigling van nieuwe bisdommen 
in de Nederlanden , zijn opge
nomen in de Bijlage tot de Ver
zameling der Belgische diploma's 
door FOPPENS, 3.e dl. blz. 515. 

SONOI of SONOY (DIEDERIK) , 
• landvoogd des prinsen van Oran
je, in de provincie Vriesland , 
werd door zijne verregaande 
wreedheid jegens de catholijken, 
zelfs bij de protestanten verfoeid 
en verafschuwd. Zijne bloed
dorstige dweepzucht deed hem 
folteringen uitvinden, aan welke 
de BüsmissES en PHALARISSEN 
niet gedacht hadden (Zie TOLEDO 
—.FERDINAND—). Dit gedrogt 
overleed op het kasteel ten Dijhe, 
in de provincie Groningen, in 
Junij 1597, 68 jaren oud zijnde. 

* SONTHONAX (LEGER FÉLICI-
TÉ). Fransch commissaris te 
Sint Domingo lid van den raad 
der vijf-honderden,, in 3763 te 
Oyomax, in hel Fransche Am-
dep1, geboren, beoefende de regts-
geleerdheid, en werd te Parijs 
tot advokaat bevorderd. Hij oe
fende dat beroep uit in het begin 
der Fransche onlusten. LODE-
WIJK XVI zond hem naar Sint 
Domingo; te Parij's teruggekeerd, 
verbond hij zich met geestdrift 
aan de zaak der omwenteling. 
Na het besluit betrekkelijk de 
vrijheid der negers, zond de 
nationale conventie, hem ander
maal naar Sint-Domingo, alwaar 
dit besluit al de Kolonisten in 
gisting had gebragt (1792). SON-
THONAX, en zijne beide ambt-

genooten, PÖLVEREL en AILHAUD, 
wilden geweld gebruiken, om 
hen te doen gehoorzamen: het 
was in déze hevige worsteling, 
dat de negers zich aan alle bui
tensporigheden overgaven. De 
commissarissen haastten zicht 
om plegtiglijk twee onderschei
dene klassen te St. Domingo te 
erkennen, die der vrije man
nen, zonder onderscheid van 
kleur, en die der slaven, zij ; 
wisten echter de verzoening, j 
door deze verklaring, tusschen j 
de beide partijen der vrije man-
nen begonnen, te voltooijea: ; 
zij scheidden van elkander, om 
elk een gewest der Kolonie Ie 
besturen, en zochten verder ; 
geenen anderen steun dan wj 
de kleurlingen. Alstoen begon 
de oorlog tusschen de oproerige 
negers op nieuw. SONTHONAX 
verzekerde de- onderwerping van 
Port-au-Prince, en kwam aan 
de Kaap terug, alwaar hem een 
zegevierend onthaal te beurt viel. 
Maar het duurde niet lang oi 
de partij der commissarissen 
werd op nieuw' bedreigd, <>P 

.het punt van verpletterd te WOP 
den, verbraken zij de klmsWJ 
der zwarten, en wapenden a 
slaven, aan welke . S o ^ f ^ } 
en POLVEREL (AILHAUD had zp 
'ontslag genomen), de algemeen1' 
bevrijding in het Fransche „e 
deelte beloofde. Dit besluit W 
den opstand van alle vrije man
nen ten gevolge, die de Enge_ 
schen van Jamaïka te hunn 
hulp riepen, en SOWTHÖ»*** 
na met eenen bewonderensWaa 

digen moed, de stad Pof** 
Prime te hebben verdedigd, " 
door verraad in hunne mag'v • 
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(1793), ging naar Frankrijk 
onder zeil, alwaar hij van revo-
lutionnaire handelingen en Jaco-
binismus werd beschuldigd. Den 
16 Mij 1793, in staat van be
schuldiging gesteld, verscheen 
hij eerst na den 9 thermidor 
(27 Julij 1794) voor de balie 
der conventie, nadat de partij 
der Terroristen eindelijk bezwe
ken was, viel het SONTHONAX , 
die altijd een warm voorstander 
der girondijnen was geweest, 
gemakkelijker om het tegen hem 
genomen besluit te doen intrek
ken. In 1796 werd hij door 
het directorium op nieuw naar 
St. Domingo gezonden. Hij vond 
op dat eiland den neger Tous-
SAINT LOUVERTURE bijna alver
mogend , en zag zich genood
zaakt denzelven het opperbevel 
over de legermagt der Kolonie 
aftestaan; van dien oogenblik 
af had hij niet meer den min
sten invloed. TOÜSSAINT , die 
zulks ontwaarde, meende hem 
het bevel te kunnen geven van 
naar Frankrijk terugtekeeren. 
Nieuwe beschuldigingen drukten 
op het hoofd van SONTHONAX , 
maar het gelukte hem DE VAU-
BLANC, zijnen voornaamsten be< 
schuldiger, die hem bij het wet
gevende ligchaam had aange
klaagd, tot zwijgen te brengen. 
Na den 18 Fructidor, kwam hij 
in den raad der vijfhonderden. 
Hij sprak somtijds over'de volk
plantingen, bragt verslag uit 
over derzelver toestand, en ver
liet den raad den 20 Mei 1798. 

"Na den 18 Brumaire werd hij 
in de lijst der bannelingen be
grepen, in hechtenis genomen 
en in de Conciergerie opgeslo

ten. • Hij bleof er echter slechts 
weinige dagen in, en leefde ver
geten , tot dat hij, na in 1803, 
zijne goedkeuring aan den dag 
te hebben gelegd, over hetgene 
er te St. Domingo plaats had, 
het bevel ontving Parijs te ver
laten, en naar Fontainebleau 
werd verbannen. Tan daar begaf 
hij zich naar Oyonnax,alwaar 
hij in Julij 1813 overleed. 

SOPHOCLES , een beroemde 
Grieksche dichter, bijgenaamd 
de Dij en de Attische Sireen, 
werd te Colonos of Colonna, een 
vlek, in de nabijheid van Athe
ne, in het jaar 495 vóór J. C. 
het 2.e jaar der llfi olympiade, 
geboren. Hij onderscheidde zich 
reeds vroegtijdig door zijne ta
lenten voor de dicht- en rege
ringskunst. Tot de waardigheid 
van Archont (eersten overheids-
persoon) verheven, voerde hij 
in die hoedanigheid het bevel 
over het leger der republiek, 
en onderscheidde zijnen moed 
bij verschillende gelegenheden. 
Met EORIPIDES deelde hij de hulde 
der Atheners. Deze beide dich
ters waren tijdgenooten en me
dedingers , en hun wedijver heeft 
in vijandschap schijnen te ont
aarden , ofschoon een nieuwere 
schrijver er gunstiger over ge
oordeeld heeft, ten minste met 
betrekking tot' SOPHOCLES. » De 
naijver van SOPHOCLES , zegt hij, 
was die van eenen man van ge
nie , van een groot man, die 
er niet over bloost, gelijken te 
vinden, en die zijne trotschheid 
enkel doet bestaan, in den roem f 
dezelve te bestrijden en te over
winnen." De schrijver van het 
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leven van EÜRÏPIDËS , doet den 
edelmoedigen gevoelens van So-
PHOCLES evenzeer regt -wederva
ren, » daar hij, toen hij op het 
punt staande van ten tooneele 
te treden, den dood van zijnen 
mededinger vernam, oogenblik-
kelijk een rouwkleed aantoog, 
en aan zijne tooneelspelers beval 
hunnö kroonen afteleggen." De 
stukken van SopnocLEszijn meer 
overeenkomstig de dramatische 
regels dan die van zijnen me
dedinger, ofschoon hij dezelve 
ook in de wezenlijkste punten 
schendt. De ondankbaarheid der 
kinderen van SOPHOCLES is be
rucht. Moede hem te zien le
ven , en ongeduldig om zich 
van zijne nalatenschap meester 
te maken, klaagden zij hem bij 
de overheden aan als buiten 
staat, om zijne goederen te kun-

. nen beheeren. "Welke verdedi
ging stelt hij tegenover zijne 
onnatuurlijke kinderen ? Hij 
vertoont aan de regters zijn ÖE-
BIPÜS, een door hem ten einde 
gebragt treurspel, en zijne kin
deren verliezen oogenblikkelijk 
hun proces en hunne eer. In 
den schoot des heidendoms had 
SOPHOCLES juiste denkbeelden van 
de eenheid der Godheid. ATHE-
NAGOUAS en EOSEBHJS halen de 
volgende dichtregelen aan, die 
eene nadrukkelijke wederlegging 
van het polytheismus zijn: 

Impielos tcmplis lollot qt urlo Dernn 
Unua profooto, mina est tandem Dens, 
Qui oeolum ot amplum condidit tof ra. globum 
Man«i«q -fluotas, -v.mn.ie ventornm (fravem. 
Plenqno nostrom, mento sed capli, De„m 
SimalooM nobis , ecu moli solalium, 
Oum saxen ntqita «ccnia oon»oorayimiis 
Snvo anrona obunieasque imoginos 
Siiari» «| islfls colimiis, hij ft3los iiea 
Agimns: pios huc este uoa remnr Modo. 

Men zegt, dat hij, na ondanks 
zijne hooge jaren, in de olym
pische spelen, den prijs te heb
ben behaald, van vreugde daar
over , in het jaar 405 vóór 
J. C. overleed^ Anderen doen 
hem sterven onder het voordra
gen van stukken, uit zijnen 
ANTIGONUS. Hij was twintig ma
len bekroond geweest, en had 
een aantal treurspelen vervaar
digd. Zijn ongenoemde levens
beschrijver' kent er hem-honderd 
dertien toe, SDIDAS honderd drie 
en twintig, en SAMUEL PEM 
zes-en-zestig. Wij bezitten de 
titels en fragmenten van om
trent •• twee honderd derzelve, 
door BRDKCK in zijne schoone 
uitgave verzameld. Slechts ze
ven bestaan nog in derzelver ge
heel, ELECTBA, AJAX, OEDIFBS, 

ANTIGONUS, OËDIPÜS aCoi-oNNA, 
de Trachiniaansche vrouwen én 
PBUOCTETES. Er bestaat een 
aantal uitgaven der treurspelen 
Van SOPHOCLES; die vanRicuAn» 
BRÜNCK is eene der meest ge
zochte, Straatsburg, 1789.* 
dl.» in 8.v°, of 2 dl.", in *-w 

— Het leven van S O P J E S 

doorLEssiNG(inhetHoogduitscW> 
1790, behandeld, is een sti» 
vol bewonderenswaardige o°r; 
deelkunde; doch dat ongeluk
kiglijk onvoltooid is gebleven-

SOPHOMAS, de 9.o der kleine 
profeten, zoon van' CHUSI , ne' 
gon onder de regering van J^ 
sus , omtrent Het jaar 624 voor 
J. C. te profeteren. .Zijne f''«' 
fetiën zijn in het Hebreeuwse», 

• en bevatten drie kapittels. _ «U 
vermaant in dezelve de jode» 
tot boetvaardigheid; hij voorze0 
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den ondergang van Ninive, en, 
na verschrikkelijke bedreigingen 
aan Jeruzalem te hebben gedaan, 
eindigt hij met troostrijke be
loften over de terugkomst uit 
de gevangenschap, de invoering 
eener nieuwe wet, de roeping 
der heidenen, en den voortgang 
der Kerk van JESÜS CHRISTUS. 
De profetiën van SOPHONIAS zijn 
in eenen hevigen stijl geschre
ven, en gelijken veel naar die 
van JEREMIAS, wiens verkorter 
hij slechts schijnt te zijn. 

SOPHONISBE (A.), te Cremom, 
in 1550 geboren, verwierf eènen 
grooten roem in de schilder
kunst. Zij muntte vooral uit 
in het portret-schilderen, en in 
al hare werken, bewonderde 
men de bevalligheid der beelden 
en de schoonheid van het kolo
riet. Zij heeft daarenboven zeer 
gezochte teekeningen nagelaten: 
eene derzelve was zeer beroemd, 
zij stelde voor eene lagchende 
vrouw ziende eenen jongen wee-
nen, die door eenen kreeft ge
beten werd. PHILIPPDS II beriep 
haar aan zijn hof, beloonde haar 
vorstelijk, en was zoo zeer vol
daan over hare talenten en haar 
gedrag, dat hij haar onder de 
hofdames der koningin plaatste. 
Er bevinden zich te Madrid en 
in het Eshuriaal verscheiden 
schilderijen van deze kunstena
res : zij had de portretten der ko
ninklijke familie vervaardigd, en 
overleed vrij bejaard te Madrid. 

SOPHRONIDS (Heilige), beroem
de bisschop van Jeruzalem, in 
634, geboortig van Damascus in 
Syrië s was een der vermaardste 

verdedigers van het Catholijke 
geloof, tegen de Monotheliten. 
Onmiddellijk na zijne bevor
dering , beriep hij eene kerk
vergadering, waarin hij hunne 
ketterij met den ban-bliksem 
trof. Daarop zond hij zijnen 
synodalen brief aan Paus HONO-
RIUS, en aan SERGIDS , patriarch 
van Konstanstinopel: deze brief 
werd later door de zesde alge-
meene kerkvergadering goedge
keurd. Hij zond naar Rome, 
STEPHANDS, bisschop vanDora, 
en zeide hem: » Ga u voor 
den apostolischen stoel vertoo-
nen, alwaar de grondslagen der 
heilige leer te vinden zijn. On-
derrigt de heilige personen, die 
zich aldaar bevinden, van alles 
wat hier plaats heeft, en houd 
niet op hen te smeeken, de 
nieuwe leer op eene kanonieke 
wijze te veroordeelen;" maar 
het schijnt dat STEPHANDS eerst 
te Rome kwam, na den dood van 
Paus HONORIDS (zie HONORIOS I). 
De Blonothelieten werden ver
oordeeld onder het pausschap 
van MARTINUS I , in het eerste 
concilie van Lateranen in 649. 
Deze prelaat, vol ijver en deug
den , eindigde zijne heilige loop
baan in 63S of 644. Men heeft 
van hem eene Levensbeschrij
ving van MARIA van Egypte, 
en Leerreden, die, volgens PHO-
TIDS, eene teedere godsvrucht 
ademen, doch welker stijl niet 
naauwkeurig is. 

SORBAIT (PAULDS DÜ) , in He-
negouwen geboren, was geduren
de 24 jaren, hoogleeraar in de 
geneeskunde te Weenen, en kei
zerlijk hofarts. Hij overleed 
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hoog-bejaard in 1691. Men heeft 
•van hem.- 1.° Commentariënop 
de grondregels van HIWOCRATES , 
in het Latijn, Weenen, 1680, 
in 4. t 0; — 2.° Algemeene be
spiegelende en practiscke genees
kunde, in het Latijn, Neuren
berg, 1672, in fol., Weenen 
1680 en 1701, in fol. Dit 
werk wordt algemeen voor nut
tig en bondig gehouden, ofschoon 
er onderwerpen in voorkomen, 
die tegenwoordig voor het minst 
zonderling zouden schijnen; — 
3.° Concilüm medicum, sive 
Dialogus de peste Viennensi, 
Weenen, 1679, in 12.™ Dit 
jaar is merkwaardig door de 
pest ,• die volgens SORBAIT , te 
Weenen, 76,921 personen weg-, 
maaide. 

:* SORBIER (JOANNES BARTHO-
LOMEUS, graaf), luitenant-gene
raal, in 1762 geboren omhelsde 
vroegtijdig de loopbaan der wa
pens, en bekleedde alle rangen. 
In 1805 tot kolonel der artille
rie verheven, voerde hij , in 
den slag van Austerlüz, eene 
der drie leger-afdeelingen aan, 
welke er deel aan namen. SOR-
BIER werd vervolgens naar het 
leger van Dalmatië gezonden, 
en in 1807, werd hij met de 
taak belast om in de legerplaats 
van den groot-vizier, de voor
waarden van den wapenstilstand 

. tusschen de Turken en Russen 
over te brengen. Hij maakte 
in 1809, als brigade-generaal, 
den veldtogt van Italië mede, 
waarna hij tot den rang van 
divisie-generaal werd verheven. 
Als bevelhebber van de artille
rie der garde had hij in 1811 

met dezelve deel aan de'schit
terende gevechten van Smolend 
en' der Moslwtoa (1812), onder
scheidde zich in de veldslagen van 
Warschauw en Leipzig (1813), 
en werd bij de restauratie tot 
algemeen inspecteur der artille
rie benoemd. Gedurende de 
honderd dagen, werd hij tot 
volks-vertegenwoordiger van het 
dep4, der Nièvre verkozen. Bij 
de tweede restauratie werd hij 
aan het ambteloos-leven terugge
geven. Maire der gemeente van 
St. Sulpice bij Neven, W-
waarts hij zich begeven had, 
geworden zijnde, overleed de 
generaal SORBIER aldaar in zp 
kasteel van la, Motie, den 26 
Julij 1827. NAPOLEON had hem 
de titels geschonken van groot-
officier van het legioen van eer, 
en van groot dignitaris der orde 
van de ijzeren kroon; L°')E* 
WIJK XVIII voegde er in 181*. 
de waardigheden bij van groot
lint der koninklijke orde van 
het legioen van eer, en van com
mandeur der koninklijke en mi
litaire orde van den H. LODEWWK-

SORBIÈRE (SAMÜEL), teSuffl*-
Ambroix, een stadje van het aw 
cees üses, in 1615, van prot» 
tantsche ouders geboren, kw' 
in 1639 te Parijs, en liet a w 
oefening der godgeleerdheid w 
ren, om zich op de geneeskun»» 
toe te leggen. InI642begat:W 
zich ÏIBAV Holland, en trad er»' 
1646 in den echt. In FW*' 
rijk teruggekeerd , werd wj » 
1650 tot principaal van het cu» 
legie der stad Orange benoemd
en ging in 1653 te Vaison ^ 
de Catholijke godsdienst, ove<-
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Paus ALEXANDER VII, LODEWIJK 
XIV, de kardinaal MAZARIN en 
de geestelijkheid van Frankrijk 
'gaven hem bewijzen hunner ach
ting , en verleenden hem jaar
wedden. Hij stond in briefwis
seling met den kardinaal ROSPI-
GLIOSI, die op den stoel van 
den H. PETRUS werd verheven,' 
onder den naam van CLEMENS 
IX. Nadat deze Paus hem eenige 
voor een baatzuchtig mensch 
weinig beteekenende geschenken 
had gegeven, zeide SORBIÈRE op 
eenen bespottelijken toon, dat 
hij lubben zond aan eenen man, 
die geene hemden had. De ei
genschap van zijnen geest was, 
omr tegen .al degene, die hem 
kenden de' schichten der heke
ling afteschieten, waarvoor hij 
meer smaak, dan in eenig an
der vak ware talenten bezat. 
In 1663, begaf hij zich naar 
Engeland, en werd lid der ko
ninklijke maatschappij van Lon
den; maar zijn hekelachtige 
geest deed hem weldra van dat 
eiland verdrijven. Hij nam de 
wijk naar Nantes, alwaar hij 
den 9 April 1670 overleed. Hij 
was niet geleerd, maar zocht 
letterkundigen omgang, met al 
degene, welke eenen uitgebrei-
den roem bezaten, ten einde 
daardoor meer glans aan den 
zijnen te geven. Men heeft van 
hem: l.o eene Vertaling in het 
Fransch, der Utopia van THO
MAS MORUS, 1643, in 12.™; 
— 2.° eene andere van de Staat
kunde van HOBBES , Amsterdam, 
1649, in 12.™; — 3.° Brie-
mi en Verhandelingen, over 
verschillende belangrijke onder-

XXIII. DEEL. 

werpen, 1660, in 4.'°; — 4.0 
Verhaal éener reize door En
geland, Parijs, 1664, in^.mo 
en 1694. Dit werk deed hem 
uit Engeland verdrijven; — 5.<> 
Verslag van SORBIÈRE, betrek
kelijk zijne eigene bekeering, 
Parijs, 1664, in 8.™ Men 
heeft ëene, Sorberiana, in het 
licht gegeven, Toulouse, 1691,' 
in 12.m0 Aan het hoofd der-
zelve vindt men Gedenkschrif
ten, om tot zijne Levensbeschrij
ving te dienen, door GRAVEROI,. 
Men vindt in dezelve lofspraken 
met wel verdiende hekelingen 
vermengd. 

SORBONNE, of naauwkeuriger 
SORBON (ROBERX DE) , werd in 
1201, te Sorbon, een dorpje in 
het tegenwoordige Fransche Ar
dennen-de^1, van geringe ou
ders geboren. Na te Parijs de 
doctorale waardigheid te hebben 
ontvangen, wijdde hij zich aan 
het predik-ambt en aan het hou
den van godsdienstige conferen-
tiën toe. In korten tijd ver
wierf hij daarin zulk eenen roem, 
dat de heilige koning LODEWIJK 
hem wilde Rooren. Deze vorst 
over zijne verdiensten bekoord, 
vereerde hem, met den titel 
van zijnen kapellaan, en koos 
hem tot biechtvader. ROBERTDE 

j SORBONNE , . in 1251, kanonik 
van Kamerijk geworden zijnde, 
dacht over de moeiten na, welke 
het hem gekost had, om tot het 
doctoraat te geraken, en besloot 
alzoo om voor de arme studen
ten, het middel gemakkelijk te 
maken, om de doctorale lau-
wers te verwerven. Hij legde 
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er zich dus op toe, om eene ver-
eeniging van ongeordende gees
telijken daarlestellen, die bij 
een gemeenschappelijk leven, en 
onder het genot van alles wat 
tot het leven vereischt wordt, 
kosteloos zouden onderwijzen. 
Al zijne vrienden keurden zijn 
voornemen goed, en. boden aan , 
hem met hun vermogen en met 
hunnen raad te helpen. Door 
hunne ondersteuning gesterkt, 
stichtte ROBEKT DE SORBONNE , in 
1253, het collegie dat zijnen 
naam draagt. Hij verzamelde 
bekwame hoogleeraars en koos 
onder de scholieren, diegene 
welke hem de meeste godsvrucht, 
en den besten aanleg schenen 
te bezitten. Ziedaar de oorsprong 
van het collegie van Sorbonne, 
hetwelk aan alle andere tot voor
beeld heeft gediend; want vóór 
dien tijd, bestond er in Europa 
géén genootschap, waarin we
reldlijke priesters gezamenlijk 
leefden, en kosteloos onderwijs 
gaven. Nadat ROBERT DE SOR
BONNE, zijne inrigting voor de 
godgeleerdheid, op vaste grond
slagen had bevestigd, voegde hij 
er een ander collegie bij voor 
de humaniora en de wijsbegeerte. 
Dit gesticht, onder den naam 
van Collegie van CaM en klein 
Sorbonne bekend, werd zeer be
roemd door de groote mannen, 
welke er in gevormd werden. 
Hetzelve bestond tot in 1636, 
als wanneer de kardinaal DE RI' 
CHELIEU het liet afbreken, om op 
deszelfs grondslagen, de kapel 
der Sorbonne te bouwen. De 
beroemde,stichter, in 1258 ka-
nonik van Parijs geworden zijn
de, werd zoo vermaard, dat 

zelfs vorsten in gewigtige aan
gelegenheden , hem tot scheids
man kozen. Hij eindigde hei-
liglijk zijne loopbaan in 1274, 
na aan het genootschap van Sw-
bonne, al zijne goederen, die 
vrij aanzienlijk waren, te hebben . 
vermaakt.. Men heeft van hem 
verscheiden werken in het La- , 
tijn; de voornaamste zijn: 1.° 
Verhandeling over het geweien, < 
eene andere over de Biecht ;en < 
een boek getiteld Be weg « ! 
het Paradijs. Deze drie stuk- ; 
ken zijn opgenomen in de Bi- | 

• bliotheek der kerkvaders; — 2. i 
lleine Aanteekeningen op a" • 
geheele H. Schrift, voorkomende i 
in de uitgave van MONOCHIDS. ; 
door pater TOURNEMINE; dezelve 
beslaan slechts 13 bladzijden; 
"—"3.° de Statuten van het ge
sticht en het genootschap » 
Sorbonne, in ,38 artikels;-* ; 
4.Ö eene Verhandeling mr *» : 
Huwelijk; — 6,° eene and*» 
over de drie middelen omf"® 
Paradijs te komen; — 6.° 
aantal Leerreden enz.. J*»™ 
werden in handschriftƒvoJn 

in de Bibliotheek d e r d 
en ondanks het ruwe dessjjg 
ontwaarde men vele •zalvWo , 
dezelve. Het gesticht en « 
maatschappij der Sorbonne w 
een der vier deelen van dei" 
ologische faculteit van *wr 
Dezelve is eene vruchtbare o 
geweest van bekwame godSel„'. 
den, en tot op hare laatste ooge» 
blikken, legde zij nog g e ^ 
heid en ijver aan den aa„, _ 
verklaring, welke zij, Wf^L 
lijk met de overige dealen « 
faculteit, aan den aartsbissciw 
van Parijs gaf, om hm 
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waar en wettig opperherder, 
bij uitsluiting van den ingedron-
gene te erkennen, bewijst hare 
onverschrokken- en regtzinnig-
heid. Men leest in dezelve on
der anderen, deze krachtvolle 
en treffende uitdrukkingen: Nunc 
elapsis Icetüiw diebus, tibi a 
nobis exuli exiguum luctus in-
gentis solatium facultas offerre 
satagii. Tuo perculsa mtèrore, 
suum tibi mcerorem significat. 

. Avüce fidei tenax, cathedrce Pe-
tri consociata, Patmmque doe-
trinis inhwrens, te in legiti-
mum pastoren habet habebitque 
semper. 

SOREL Of SOREAU (AGNES) , 
vrouw van Fromenteau, een 
dorp van Touraine, in het dio
cees van Bourges, zag het 
eerste levenslicht op dat land
goed, in 1409, en werd eene 

: der schoonste personen van ha
ren tijd. In'den ouderdom van 
vijftien jaren, werd zij ge
plaatst in hoedanigheid van eere
dame, bij ISABELLA van Lo
tharingen, hertogin vzaAnjou; 
en later in dezelfde betrekking 
bij de koningin. Koning KAREL 
"VII verliefde op haar en gaf haar 
het kasteel van Beauiê-Sur-Mar-
ne, en verscheiden andere land
goederen. Door den hartstogt, 
welken die vorst voor haar had 
opgevat, kwam het zoo ver, 
dat hij de zorg des rijks en 

\ der openbare zaken liet varen. 
Maar AGNES verweet hem na
drukkelijk zijne zorgeloosheid, 
en spoorde hem aan, deÊngel-
schen tot het uiterste te bren
gen. [Men ' verhaalt dat toen 

L 

een astrologist aan het hof was 
verschenen, dezelve aan AGNES 
voorzeide, dat zij het hart van 
eenen grooten koning zoude 
boeijen. » Dan, zeide AGNES 
opstaande, tot KAREL VII vraag 
ik u vergunning, om mij naar 
het hof van den koning van 
Engeland te begeven, teneinde 
er mijne bestemming te ver
vullen; want ongetwijfeld is hij 
het, die de voorzegging bedoelt, 
wijl gij weldra uwe kroon zult 
verliezen, en HENDRIK dezelve 
met de zijne vereenigen zal." 
— » Deze woorden, zegt BRAN-
TÖMEJ troffen het hart des ko-
nings zoo zeer, dat hij begon 

.te weenen; en van dit tijdstip 
af, moed scheppende, liet hij 
de jagt en zijne tuinen varen, 
en kweet zich tot zijn geluk 
door zijne dapperheid zoo wel, 
dat hij de Engelschen uit het 
koningrijk verdreef."] AGNES 
beheerschte dien vorst tot aan 
haren dood, in 1450 voorge
vallen , op het kasteel van Mes
mi, een kwartier uurs van 
Jumieges, verscheiden geschied
schrijvers beweren, dat men 
haar op last van den Dauphin 
(LODEWIJK XI) vergeven had; 
maar zulks is slechts eene gis
sing, die geenen anderen grond
slag heeft, dan de wreede en 
wraakgierige inborst van dien 
vorst. 

SORETH (JOANNES) , te Caen, 
in 1420 geboren. Na zich reeds 
in den ouderdom van 16jaren, 
aan de regels der karmelieten 
te hebben onderworpen, werd 
hij in 1451 provinciaal ea later 

2 
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generaal dier orde. Hij weigerde 
standvasiiglijk den kardinaals
hoed en het bisdom, dat Paus 
CALIXTUS III hem wilde geven, 
en overleed heiliglijk te Angers, 
in 1471. Zijne voornaamste 
werken zijn: 1.° Commentariën 
op het Boek der spreuken; — 
2.° Commentariën, op deregels 
zijner orde, Parijs, 1625, in 4.t0 

* SORIA. (JOANNES DE) , een 
geleerde der 17.<= eeuw, te 
Livorno in 1700, uit eene 
oorspronkelijk Spaansche fami
lie geboren, volbragt zijne stu
diën aan de universiteit van 
Pisar werd hoogleeraar in de 
natuurkunde aan de universi
teit van Pavia en verkreeg er 
den post van Bibliothecaris. 
Men heeft aan SORIA verschil
lende werken te danken, waar
van de meest bekende zijn .-
1.° Bovennaluurkundige redene
ringen over het bestaan van God 
enz. Lucca, 1745, in 8.™-} _ 
2.° Verzameling van wijsgeerige 
stukken, ibid 1733 $ — 3.« Ma-
tionalis philosophiw institutio-
nes, Amsterdam, 1741,in8.vo 
Venetië, 1746; — 4.0 Verzame
ling van letterkundige en ivih-
geerige geschriften, Pisa, 1766 
3 dl.», in 8.vo Dit is het be
langrijkste en meest gezochte 
zijner werken. Hij overleed te 
Caln, 16 lug. 1767. 

* SORNET (dom CLAUDIBS-BE-
TOTÜS), een geleerde Bene-
diktper, der congregatie van 
den H. VANHES, in 1739 te 
Mms geboren, volbragt zijne 
s udien aan, het collegle dier 
stad, en na zich aan den reli- jf 

H gieuzen staat te hebben toege- i 
wijd, legde hij zijne gelofte al 
in de abdij van Luxeuil. Zijne \ 
verdienste deed hem tot de 
eerste bedieningen zijner con
gregatie verheffen, en hij be
diende zich van zijnen invloed 
op zijne orde-broeders, om hun 
maatregelen te <ïoen aannemen, 
om den smaak voor de naspo-
ringen der handvesten en era- . 
stige studiën optewekken. Bom ; 
SORNET had zich op den kansel ; 
reeds beroemd gemaakt, toen ; 
hij zich aanbood, om naar de ;• 
prijzen te dingen, door deaka- ; 
demie van Besancon uitgeloofd. ; 
De omwenteling van 1789 kwam j 
zijne werkzaamheden afbreken j 
en hij leefde in de afzondering j 
tot in 1801, als wanneer hij ] 
de pastorie van Sellières,mh&t \ 
arrondissement van Lons-le-Sm- ; 
nier aanvaardde. Hij is in 1816 | 
overleden, behalve, verscheiden, I 
handschriften, de volgendewer- ; 
ken nalatende: 1.° Zfeertotó»» | 
etc. (Verhandeling over den 
oorsprong, den vorm en de W$ 
der staten van Franche-Comte) 
in 1764, door deakademievan 
Besancon bekroond; — 2.0-nfl-
cherches etc. (Geschiedkundig 
nasporingen over de vorsten en 
heeren van het graafschap Bf®" 
gondië die zich in de kruistog-
ten hebben onderscheiden)) V1 

1767, door dezelfde akademie, 
bekroond; — 3." Eloges etc 
(Lofreden van •JOAHHES DE Vit*'* 
NE, admiraal van Frankrijk;vaR 

NICOLAAS PERRENOT DE GBANP-
VELLE , kanselier van keizer KA' 
REL Vj van ANTONHJS Baorf» ! 
minister van Spanje bij het kon- ; 
gres van Muns ter.) Van deze (Ine 
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lofreden, verkreeg de eerste een 
accessit, in 1770; en de beide 
'andere werden bekroond, in 
1775 en in 1786. Deze verschil
lende voortbrengselen van dom 
SORNET worden in de bibliotheek 
van Bcsancon, in de Verzame
ling der akademie bewaard. 

SÓRSUM. — Zie BRUGUIÈRES. 

SosiGENEs, een bekwaam Egyp
tische sterrekundige, dien CAE
SAR , ter verbetering van den alma
nak naar Rome deed komen. Hij 
belastte hem, onv met naauw-
keurigheid, de hoegrootheid van 
het zonne-jaar te" bepalen. Bit 
deed SOSIGENES. Hij bevond dat 
dit jaar uit 365 dagen en zes' 
uren bestond. Volgens deze 
bepaling, was JULIUS G/ESAR, 
er slechts op bedacht om het 
burgerlijke jaar te regelen. Op 
raad van zijnen sterrekundige, be
paalde hij het jaar op 365 dagen, 
welke men het Jtiliaanschejaar 
noemde, en dat met- het jaar 
45 vóór J. C. begon en om de 
zes verschietende uren te rege
len'; werd er bepaald, dat men 
dezelve elk'vierde jaar zou in
halen, door dat jaar uit 366 
dagen te doen bestaan, wijl 
viermaal zes uren eenen dag 
uit maken. Men bepaalde ook 
dat men deze inlassching den 
24 Februarij zoude doen, wel
ken dag'men bissexto calendas 
Martii, dat is de tweede zesde 
voor de calendes van Maart 
noemde. SOSIGENES maakte nog 
andere bijvoegselen tot zijnen al
manak , en ofschoon dezelve niet 
vrij van dwaling was bewijst 

deze verbetering echter vele 
genie.— Zie CJESAR, AUGUSTUS,, 
GREGORIUS XIII. 

- SOSTRATUS, een beroemde 
bouwkunstenaar der oudheid, 
te Gnidus geboren, werd belast 
om in zijne geboorteplaats, ver
hevene , op booggewelven rus
tende, wandelplaatsen of ter
rassen te vervaardigen, waarvan 
de uitvoering aanleiding gaf, 
om de stoutheid zijner genie, 
en het vermogen der kunst te 
bewonderen. Het is ook deze 
bouwkunstenaar, die de heer
lijke vuurbaak,. op liet eiland 
Pharos, in de nabijheid van 
Alexandrië oprigtte, die als een 
der zeven wereld-wonderen wordt 
beschouwd. Hij bloeide in het 
jaar 273 vóór J. C., onder PTO-
LEMEUS PHILADELPHUS , koning 
van Egypte, die zijne talenten 
grootelijks op prijs stelde. 

SOTAKES , een oude Grieksche 
dichter, te Maronea in Thraciè' 
geboren, vond eene soort van 
onregelmatige Jambische verzen 
uit, welke men naar hem Sotadi-
sehe noemde. Deze dichter', even 
zoo ongebonden in zijn gedrag 
als in zijne verzen, wendde 
echter somtijds het hekeldicht 
tegen de ondeugd aan; hij 
vervaardigde een hevig tegen 
PTOLEMEUS PHILADELMIUS , ko
ning van Epypte, bij gelegenheid 
van zijn huwelijk met ARSINOÉ , 
zijne eigene zuster. Om den 
toorn van dezen vorst te ver--
mijden, nam hij dé vlugt uit 
Alexandrië; maar PATROCLES, 
een officier van PTOLEMEUS liet 

3 



166 S O T. 

hem- in eene loode kist sluiten 
en in de zee, werpen. 

SOTELO (LODEWIJK) , van de 
orde van den H. FRANCISCÜS, 
ging als missionaris naar Japan, 
van waar hij naar PAÜLUS V, 
in hoedanigheid van afgezant 
van een catechumeen — (leer
ling om christen te worden) ko
ning werd gezonden. De Paus 
ontving hem met onderscheiding 
benoemde hein tot bisschop van 
Japan, en zond hem derwaarts 
terug, maar bij zijne aankomst 
aldaar, werd hij te Omura, eene 
Japansche stad, gevangengezet^ 
en kort daarna in 1624, met' 
de martelkroon vereerd. , Men 
heeft van hem eenen Brief, 
welke hij uit zijne gevangenis 
aan URBANÜS VIII, over den 
staat der Kerk in Japan schreef; 
dezelve bevat vele bijzonderhe
den, en is belangrijk; 

SOTBR (Heilige), te Fondïge
boren , besleeg den stoel van 
den H. PETUS, na den H. Paus 
AMCETÜS, in het jaar 168. Hij 
onderging den marteldood, in 
het jaar 177 gedurende de ver
volging van MABCUS-ANTOMNÜS, 
den wijsgeer. Deze opperherder 
was de vader der armen, het 
voorbeeld der geestelijkheid, en 
de troost der Kerk in die tijden 
van lijden. [Zijne gedachtenis 
wordt vereerd den 2 April. Hif 
had den H. ELEUTHEIUOS tot 
opvolger]. 

SOTO (DOMIOTCÜS), een god
geleerde, te Segovia, in f494 
geboren. Zijn vader, die een 
arme tuinier was, bestemde hem 

in het begin tot denzelfden ar
beid, maar de jongeling verwierf, 
dat men hem zou leeren lezen 
en schrijven. Hij nam de wijk 
naar een klein vlek bij Segovia, 
alwaar hi j , in de kerk dier 
plaats, de bediening van koster 
waarnam. Den'tijd, dien hem 
overbleef, wijdde hij aan de stu
die toe; en hij maakte zich be
kwaam, om aan de universiteit 
van Alcala de wijsbegeerte te 
gaan beoefenen. Van daar kwam 
hij te Parijs studeren, en trad 
in de orde van den H. DOMKI-
CÜS. Hij onderwees met veel 
roem aan de universiteit van 
Salammka. Zijn "groote roem 
bewoog keizer KAKEL V, offl 
hem in 1545, tot zijnen eersten 
godgeleerde bij de kerkvergade
ring van Trente te benoemen. 
Deze geleerde religieus deed 
zich in deze doorluchtige ver
gadering algemeen hoogachten, 
en was een dergenen, aan wie 
men de zorg opdroeg, om liet-
gene wat besloten was te ont
werpen en de dekreten zamen-
testellen. Hij gaf tegelijker lijd 
zijne beide boeken in het licht: 
Over de natuur en de (jende > 
Parijs , 1549, in 4.lu ia net 

Latijn, welke hij aan de vaders 
der kerkvergadering opdroeg-
Hij wees het bisdom van Se
govia van de hand, en deed 
afstand van de bediening va» 
biechtvader van keizer KAREL V, 
welke hij niet had kunnen wei
geren aantenemen. Hij overleed 
te Salammka, in 1560. Zijn" 
meest bekende werken.zijd: 1° 
Commentariën op den brief aan 
de Romeinen, 1530 en 1550 w 
fol. en op het Boek der Sprei* 
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ken, in fol.; — 2.° Verhande
lingen De justüia et jure, in 
fol. 5 — 3.° De tegendis secretis, 
in '8.vo5 — 4,° De .pauper 
rum causa,; — 5.° De cavendo 
jnramentorum abusu; — 6.° 
Apologia contra Ambrosium Ca-
thannum, de certitudine gratice, 

SOTO (FERNAND DE), een 
Spaansch edelman, te Villa-
mem de Barca-Rota in Eslra^ 
madura geboren, begaf zich in 
1520 naar Amerika, veroverde 
een gedeelte van het door NAR-
VAES ontdekte Florida. SOTO 
•was een der vermaardste me
degezellen van FRANCISCÜS PI-
ZARRO, den veroveraar van Peru. 
Hij was hem yan groote dienst 
door zijnen geest en zijnen moed, 
en deelde in 1532, de schatten 
van dat land met den verove
raar, Nadat eenige jaren later 
KAREL V, hem met den titel 
van generaal van Florida, het 
bestuur van het eiland Cuba op. 
'gedragen, en den titel van mark
graaf van alle landen, welke hij 
veroveren zoude, .verleend had, 
vertrok hij in 1538 met eene 
goede vloot naar Amerika. [Zes 
weken na zijn vertrek, te Guba 
aangekomen zijnde, was zijne 
eerste zorg, om de door Fran-
sche kapers verwoeste sladlfa-
vana, weder optebouwen, daarna 
maakte hij zich gereed tot de 
verovering van Florida. Wij 
willen hem in al de gebeurte
nissen zijner onderneming niet 
volgen; maar'alleen zeggen, dat 
na al de westelijke deelen van 
dat land doorkruist te hebben 
alsmede in het binnenland, te

genwoordig Georgië, tot op eenen 
afstand van 300 mylen van de 
plaats der ontscheping, te zijn 
doorgedrongen, hij den 25 Junij 
1552 overleed. Na zijnen dood 
zette niemand zijne onderneming 
voort. Men kan het verhaal 
daarvan lezen in de Geschiede
nis van Florida, door GARCI-
LASO DE LA VEGA, en in het 
werkje ten titel voerende: Ge
schiedenis der verovering van 
Florida door de Spanjaarden, 
onder FERNAND DE SOTO , beide 
deze verhalen komen echter niet 
geheel en al overeen]. 

SOTO (PETRUS DE), een god
vruchtige en geleerde domini-
kaner van Cordova werd naar 
Duitschland gezonden, om de 
studiën, aan de door OTTO 
TRUCHSES , bisschop van Augs-
burg, gestichte universiteit van 
Dillingen te herstellen. Hij On
derwees aan die universiteit tot 
in 1553, als wanneer hij naar 
Engeland ging, om de catho-
liciteit aan de universiteiten van 
Oxford en Gambridge te her
stellen. Na den dood der ko
ningin MARIA, in 1558 voorge
vallen , keerde hij^naar Dillingen 
terug, en verbleef aldaar tot in 
1561. In dat jaar begaf hij zich 
op bevel des Pauses, naar het 
concilie van Trerite; de vaders 
hoorden hem , zoowel -als Do-
MINICUS SOTO, met bewondering 
aan en men beschouwde beide als 
groote godgeleerden. SOTO, van 
vermoeijenis en arbeid uitgeput, 
werd ziek, en overleed in 1563. 
Pater DU CHESNE , een Jesuit, 
spreekt in zijne Gesehiedems van 
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het Bajanismus, over eenige stel
lingen van SOTO, die den dwa
lingen van BAÏUS gunstig waren; 
jnaar indien genoemde stellingen 
werkelijk van dien aard zijn, 
moet men vooronderstellen, dat 
dezelve niet in de bedoeling des 
ontwerpers hebben gelegen, die 
daarenboven niet ten achteren 
zou zijn gebleven, dezelve te 
verwerpen, indien ten zijnen 
tijde de heilige Stoel er een on
gunstig oordeel over geveld had, 
en die zich niet zou hebben be
zig gehouden, met over de zaak 
en het regt te vitten. Men heeft 
te dien opzigte in 1758 zijne 
Verdediging in het licht gege
ven. Zijne voornaamste werken 
zijn: l.o Instilutiones christia-
ow; — 2.°' Methodus confessi-
oni$; — 3.° Doclritw christi-
anm compendium; — 4.° Trac-
tatus de institutione sacerdotum 
qui sub episcopis animanim cu-
ram gerunt, Lyon, 1587, in 8.™ 
Het is lasterlijk dat eenige schrij
vers te,kwader trouw, hem de 
dwaling van LAUNOÏ en DOMINIS 
omtrent het huwelijk hebben 
toegeschreven, eene dwaling, 
die hij op eene formeele wijze 
bestrijdt, daar hij uitdrukkelijk 
de tegenovergestelde leer aan
neemt. Zie hum. hist. et Uu. 
vari 1 Juhj 1793, hlz. 338. 

SOTO DE RIOJA. — Zie RIOJA. 

SoTWEi, Of SOÜTHWELL (NA-
THANAè'L) te Norfolk, in Enge-
land geboren, werd Jesuit in 
1624, en in 1649 tot secretaris 
zijner orde verkozen, welke be
trekking hij gedurende 17 jaren 
bekleedde; in 1676, het jaar 

- sou; 
van zijn overlijden, gaf hij te 
Rome, een geacht Vervolg van 
1642 tot 1673 in het licht, 
van de Bibliotheek der schrij
vers van de maatschappij van 
JESDS , in fol. Dit werk, dat 
door RIBADENEIRA begonnen, en 
door PHILIPPUS ALEGAMBE voort
gezet was, is in het Latijn. 
Men heeft te Rome een Sup
plement tot de Bibliotheek van 
de schrijvers der maatschappij, 
mede in het Latijn in het licht 
gegeven, dat zeer naauwkeurig 
is. Zie OUDIN (FKANCISCÜS). 

SOÜBISE. — Zie ROHAK (BEN
JAMIN DE). 

* SOUBRANV (PETRUS AUGUS
TUS), lid der nationale verga
dering, te Riom in 1750, uit 
eene adellijke familie geboren, 
was, tijdens de omwenteling, 
officier bij een dragonder-regi
ment, en werd een vurig voor
stander der nieuwe denkbeel-, 
den, hetwelk hij gedeeltelijk aan 
de raadgevingen'en het voorbeeld 
van. ROMME , zijnen stadgenoot 
te danken had. In 1791, tot 
afgevaardigde bij de wetgevende 
vergadering benoemd, werd hij 
later lid der conventie, en ver
scheen enkel op de tribune om 
voor den dood van LODEWWK 
XVI, tegen het beroep op het 
volk en tegen het uitstel te 
stemmen. In de maand Mei 
1793, werd aan SOUBRANY, eene 
commissie bij het lJfo«B«Weger 
opgedragen, en hield hij zich al
daar enkel met militaire bijzon
derheden bezig. Bij het leger 
der Oostelijke Pyreneën, wer-
waarts hij later werd gezonden, 
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maakte hij zich bemind bij de 
soldaten, wier vermoeijenissen, 
ontberingen en gevaren hij deel
de, en droeg veel bij tot den 
voorspoed, welke dë Fransche 
legerscharen, aan dat gedeel
te der grenzen van Frankrijk 
ondervonden. Kort na zijne 
terugkomst te Parijs, had de 
oproerige beweging van het ge
peupel dier - hoofdstad plaats , 
waarvan een gedeelte der leden 
van de conventie wilde gebruik 
maken, om het schrikbewind te 
beginnen. SOUBRANY, door ROMME 
aangeduid, om over de gewa
pende magt te bevelen, werd 
in staat van-beschuldiging ge
steld, toen de conventie, door 
het wijk van la Bütte-des-mou-
Uns, ondersteund, hare zittin
gen hervat had. Hij werd aan 
eene militaire commissie overge
leverd, en den 18 Junij, 1795', 
met ROMME , DUROY , GOUJON , 
DDQUESNOY en BÜURBOTTE ten 
dood veroordeeld. Zij trachtten 
zichzelve van het leven te be-' 
rooven. Bij SOUBRANY , Boun-
BOTTE en DUROY mislukte die 
poging, zoodat deze in hun 
bloed zwemmende naar het scha
vot gesleurd en onthoofd wer
den. — Zie ROMME (GILBERT). 

SOUCHAI (JOANNES BAPTISTA) , 
,een letterkundige, kanonik der 
hoofdkerk van Modes, raad des 
konings, lector en hoogleeraar 
der welsprekenheid bij het ko
ninklijk collegie, werd in 1(588, 
te Saint-Amand, bij Vendóme, 
geboren. De akademie van op
schriften , nam hem in 1726, 
onder hare leden op, en verloor 

hem door den dood in 1746. 
Er bestaan van hem: ï.o eene 
Fransche vertaling van de Pseu-
dodoscia epidemica, van den ge
leerden arts THOMAS BROWN, 
1738, 2 dl.n in 12.m°, onder 
den titel van Proeven over de 
volksdwalingen; — 2.° eene Uit
gave der Verschillende werken 
van PEIXISSON, 3 dl.*, in 12.™^ 

— 3.° Aanmerkingen op de ver
taling van JOSEPHUS , door AR-
NAULD D'ANDILLY, voorkomende 
in de Parijsche uitgave, van 
1744, 6 dl.», in 12.»»; — 4.<> 
eene Uitgave der Werken van 
BOILEAU, 1740, 2 dl.» in 4.t«; 

— 5.° verschillende Verhande
lingen, in de Gedenkschriften, 
der akademie van schoone let
teren opgenomen, aan welke zij 
tot sieraad verstrekken, enz. 

SOUCIET (STEPHANUS), een Je-
suit, de zoon van eenen advo-
kaat van Parijs, te Bourges, 
in 1671 geboren. Na in de so-
citeit, de rhetorica en de god
geleerdheid te hebben onderwe
zen, werd hij bibliothecaris van 
het' collegie van LODEWIJK den 
Groote te Parijs. Hij overleed 
aldaar in 1744, door de geleer
den betreurd, waarvan de mees
te zijn karakter beminden en 
zijne kunde bewonderden. Hij 
was de geleerde talen meester. 
Men heeft van hem verscheiden 
werken. De voornaamste zijn: 
1.° Observations etc. (Sterrekun-
dige ivaarnemingen), in Sina en 
in Indië gedaan, Parijs, 1729 
en 1732, 3 dl.» in 4.l<>; — 2." 
Recaeil etc. (Verzameling van 
crüische verhandelingen over de 

5 
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moeijelijke plaatsen der heilige 
Schrift enz.), Parijs, 1715 in 
4,ÏO; — 3°Remteiletc. (Verza
meling van verhandelingen), be
vattende eene Beknopte tijdre
kenkunde, vijf verhandelingen, 
tegen de Tijdrekening van NEW
TON enz., in 4.t0 Deze verschil
lende werken strekken zijner 
geleerdheid en scherpzinnigheid 
tot eer; — 4.° eene Uitgave 

' der Kritiek van de kerkelijke 
Bibliotheek van DU PIN, door 
RICHARD SÏMON, met aanmerkin
gen, 1730, 4 dl.*, in 8.™ 
Men vindt in dezelve belangrijke 
nasporingen en zeer oordeel
kundige aanmerkingen. — Zijn 
broeder STEFHAJNUS AÜGUSTINUS 

SOUCIET, Jesuit, zoo als hij, 
overleefde hem slechts twee 
dagen, en overleed in 1744, 
in het collegie van LODEWUK 
den Groote, alwaar hij de god
geleerdheid onderwees.- Men 
heeft van hem een dichtstuk 
over de Kometen, Caën 1760, j 
in 8.T°, en een ander over den j 
Landbouw met Aanteekeningen, 

. Moulins, 1712, in 8.vo i)eze 
beide werken zijn in een zui
ver Latijn vervat. ' 

SOUFÏXOT (JACOBOSHERMANUS), 

algemeen opziener der gebou
wen des konings van Frankrijk, 
te Irancy, bij Amerre, in 1714 
geboren, heeft zich eenengrooten 
roem verworven, door eene 
menigte gebouwen, onder welke 
men bewondert, de Beurs het 
ziekenlmis en den Schouwbura 
der stad Lyon, Het werk, het
welk hem het meeste tot eer 
verstrekt is de St. Genoveva-Kerk 
w Parijs: Hij had een vrij he-

ü vig geschil met PATE, die do 
pilaren, waarop het helmdak 
moest rusten, zwak verklaarde. 
Be compilator, die in 1777,de 
rapsodie heeft geleverd, Dié-
onmire (Algemeen Woordenboek, 
of Bibliotheek van den staats
man) genaamd, 30 dl.11, in4.*°, : 
heeft dit trotsche gebouw mede 
gelaakt, hetwelk desniettemin 
een der schoonste tempels is, 
door menschen ter eere van 
den Eeuwige opgerigt. Een ; 
geestig dichter, die dit heerlijke 
gebouw op èenen tijd zag ver
rijzen , waarop het verval der 
godsdienst van dag tot dag zigt- j 
baarder werd, rigtte de vol- \ 
gende klagt aan de godsvrucht, j 
welke hij. traag noemde, wijl , 
zij de uitvoering van zulk een \ 
schoon werk zoo lang had «ü- \ 
gesteld: ' 

Xcmplum nuguatum, iiinona, regina «•««'" ; 
(gitin urbc, 

Urlie ot patronn virginó digi» 4»»»»*' j 
Xnnla uimis Pielas, vSuos morilis liow>«»; , 

«'m stmt litoc captis tempora <lig""l""' j 
Auto J)oo jn summa quam templu» m%?~ 

. (ris iirbet i 
Impu'las templis toilet ot urbe je»01" 

Zijne voorzegging werd, helaas E 
niet dan al te zeer vervuld, op 
den dag, waarop de stoffelijke 
overblijfselen van VOLTAIBË. 

ROUSSEAU, MARAT, enz. door 
derzelver tegenwoordigheid deze 
wijkplaats der godsvrucht ont
heiligden. SOUFPLOT overleed 
den 29 Augustus 1780; zonder 
de voldoening te smaken, <W 
heerlijke gebouw, thans aan «? 
godsdienst teruggeschonken, vol
tooid te zien. [Men heeft aan 
SOUFFLOT te danken eene Beek* 
mn plannen, doorsnijdingeii, 
gesigtsstanden, platte • gronde» 



so 
en perspectieven van drie oude 
tempels, zoodanig als dezelve in 
1750, in het vlek Pcestum be
stonden , in het licht gegeven, 
door de zorg van G, M. DÜMONT, 
m 1764; — Werken of Ver
zameling van verscheiden gedeel
ten der bouwkunde van Soup-
FLOT, Parijs, 1767, 2 dl.» gr. 
in fol, met 230 platen; —̂  
Hoogten en doorsnijdingen van 
eenige gebouwen in Frankrijk en 
Italië geteekend door wijlen den 
heer SOÜFFLOT, en in het licht 
gegeven door DÜMONT, Parijs, 
1781, in fol.] 

* SOUILLAC (JOANNES G E O R G E 
DE), bisschop van Lodève en 
doctor in de godgeleerdheid, 
gesproten uit het geslacht der 
heeren van Souillac, uit het oude 
en doorluchtige huis van Tu-
RENNE , was de zoon van FRAN-
CISCÜS DE SOUILLAC en van CHAR-
LOTTE D'AUBUSSON, was eerst 
algemeen vicaris van den bis
schop van Perigueux: de koning 
benoemde hem, den 14 Julij 
1732, lot het bisdom van Lo
dève. Op het einde van het
zelfde jaar was hij in die hoe
danigheid, ofschoon hij.eerst in 
Januarij des volgenden jaars ge
zalfd werd, tegenwoordig bij 
de vergadering der staten van 
languedoc. Den 10 Mei 1733 
legde hij zijnen eed van trouw 
af. Hij was een der bisschop
pen die het boek van pater Pi-
CHON veroordeelden. Hij heeft 
de beschuldigingen van Janse-
nism'us niet kunnen vermijden, 
ofschoon hij dezelve niet ver
diende. Het Woordenboek der 
Janseniste boeken beschuldigt 
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hem er de taal van te voeren, 
ongetwijfeld wijl hij aan het 
Augustiniaansch stelsel gehecht 
was, dat door verscheiden be-* 
roemde scholen verdedigd wordt, 
en in alles van de leer des bis-
schops van Iperen verschilt. Het 
Woordenboek der ongenoemden 
schrijft hem de Kerkelijke Con-
ferentiën van het diocees van 
Lodève, toe, Parijs, 1749, 4 
dl.11, in 12. ra0: een werk in 
den geest van het bovenaange-
voerde stelsel ontworpen. Hij 
overleed in April 1750. 

* SOULAVIE (de abbé JOANNES 
LODEWIJK GIRAUD) , te Argen-
tière, in het Vivaresche in 1751 
of 1752 geboren, omhelsdeden 
geestelijken staat, en was" tij
dens de Fransche omwenteling, 
pastoor van Sévent, en alge
meen vicaris van Chdlons. Eeni
ge werken over de natuurlijke 
historie, welke hij alstoen in 
het licht had gegeven, hadden 
hem den titel van correspondent 
der akademie van schoon^ let
teren van Parijs, en van eenige 
andere vreemde maatschappijen 
verschaft. Hij verwierf eene soort 
van letterkundigen roem door 
de uitgaven van verscheiden Me-
tnoriën,- die hij, zonder ontzag, 
op rekening der beroemdste na
men stelde. Hiertoe behooren 
de Gedenkschriften van den her
tog van AIGUILLON , van MASSIL-
LON enz.; slechte werken,door 
de onnaauwkeurigheid, den stijl,,, 
het gebrek aan belangwekking 
en de onkunde; wanstallige com-
pilatiën, zonder plan of orde, 
en waarin voornamelijk de kwade 
smaak en de ongerijmdheid in. 
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doorstralen. SOULAVIE liet zich 
door de grondbeginselen der om
wenteling medesiepen. Hij zwoer 
den geestelijken staat af, ver
raadde zijne eeden, ging bedrie-
gelijke verbindtenissen aan, en 
gaf zich aan ongeregeldheden 
over. Na lid van het genoot-

, 'schap der constitutie-vrienden te 
zijn geweest, en aan verschil
lende dagbladen staatkundige ar
tikels te hebben geleYerd , was 
hij een der eerste priesters, die 
in den echt traden. In 1793, 
werd hij tot resident der Fran-
sche republik te Geneve benoemd, 
maar door de commissie van 
algemeene veiligheid op het einde 
van het zelfde jaar weder afge
zet; doch de uitvoering van dit 
besluit werd geschorst door de 
vertoogen Van BARRÈRE. Naden 
9 Themidor, bij de conventie 
aangeklaagd als een voorstander 
van ROBESPIERRE, werd hij an
dermaal teruggeroepen, in hech
tenis genomen, en bleef gevan
gen; tot de amnestie van 1790. 
Na den 18 Brumaire werd Mi 
door SIEYÈS en ROGER-DUCOS, 
op de yerbanningslijst geplaatst, 
maar BONAPARTE verzette zich 
tegen dezen maatregel, en van 
dat tijdstip af, hieid S o ü L 

zich vreedzaam met letterkun
digenarbeid bezig. Later ont
waakte de wroeging in zijn 
hart en eene slepende ziekte 
gaf hem den ,ijd om over zine 
vroegere dwalingen natedenfi 
Hu liet een' achtenswaardS 
geestelijke roepen, die hem dln 
troost der godsdienst verschafte 

tod hij m Maart 1813. Het 
wasaandenabbéBARRüEL,"-; 

hem vroeger ia zijne werken 
had bestreden, dat hij de her 
roeping zijner dwalingen rigtle. 
Men heeft van dezen vruchtk 
ren schrijver: 1.° Historie ek. 
(Natuurlijke historie van M 
Zuidelijke Frankrijk), eerste ge 
deelte Delfstoffen, Partjs,lW, 
7 dl.», in 8.™, tweede gedeelte; 
— 2.° Historie etc. (Natuurlik 
historie der planten, «ö/jens 
luchtstreken verdeeld), ib. 1780, 
1 dl. — 3.o Elémens [Oroni-
beginselen der natuurlijke his
torie) , • Petersburg, in 4.t0; -
4.o Oeuvres etc. (Werken» 
den ridder HAMILTON, minister 
van GEORGE III, aan het hof 
van Napels, met aanteeheniwjen, 
over de verschijnselen welke j/e* 
meensaam zijn, aan deiméen-
de vuurspuwende bergen mn Ita
lië , en aan de uitgedoofde ml 
kanen van Frankrijk), #"$ 
17S1, in 8.vo j _ 5.0 Des ff»*» 
etc. (Over de Zeden, en der-
zelver invloed op den voorspoei 
of het verval der rijken), Tof-
louse, in 8.vo; _ 6.° ''*"' 
toire etc. (de GeschiedeW, M 
Ceremonieel en de rcjjM'»* 
algemeene Staten), Parijs, 1/°. 
2 dl.« in'8, 'oj — 7 o Memoi
res etc. (Gedenkschriften *• 
den Maarschalk de RICHEUEJI), 
Londen, (Parijs), 1790, ?}•" 
waarvan de drie laatste in 17™ 
in het licht werden gegeven; 
— 8." Mémoires etc. (Gedenk 
schriften van BARTIIÉLEMÏ),'*' 
rijs, 1799, in 8.™; eeu »P°' 
cryph werk, door SOÜLAVIEaa» 
eenen boekverkooper verkocht. 
als van SINAMARI komende; " 
9.o Mémoires etc. (Geschied-® 
Staalhmdigcgedcnlischriflctiw 
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regering van LODEWIJK XVI), 
ibid. 1801, 6 dl.» in 8.™; — 
lO.o Histoire etc. (Geschiedenis 
van het verval der. Fransche 
Monarchie), ibid. 1803, 3 dl.* 
in 8.™, met atlas; — 11.o 
Mémoires etc. (Gedenkschriften 
van de minderjarigheid vanLo-
DEWIJK -XV, door J. C. MAS-
SILLON enz.), ibid 1792, in 8.™ 
een apocryph werk, en een el
lendig zamenraapsel. SOULAVIE 
heeft verscheiden handschriften 
nagelaten. Hij had twintigdui
zend platen betrekkelijk de ge
schiedenis van Frankrijk, on
der dezen titel bijeenverzameld: 
Gedenkstukken der Geschiedenis 
van Frankrijk, in platen en 
teekeningen, in lijdrekenkundige 
orde voorstellende, de nederzet
ting der Franken in Gallië, 
hunne slavernij onder het leen-
roerig heüuur, de zeden en eeu
wen van onkunde, de kruisiog-
ten, de eerste togten naar Ita
lië en de Niéuwe-Wereld; de 
Religie-oorlogen, de Gedenktee-
kenen van beeldhouw- en bouw
kunde , de kleederdragten, ge-
denkteekenen, munten, belege
ringen en gevechten, de afbeel
dingen enpraalgrapen der vorsten 
en beroemde mannen, de door 
de omwenteling voorlgebragte 
gravures, tot op BONAPARTE 
(1809); deze verzameling be
stond uit 162 dl.a'in'fol.i de
zelve werd in 1813 bij SOULA
VIE in beslag genomen, en bij 
de archiven van het ministerie 
van buitenlandsche zaken ver
plaatst. 

* SOÜLÈS (FKANCISCÜS) , een 
letterkundige, te Boulogne-sur-

Mer, in 1760 geboren, heeft 
een aantal vertalingen en onbe-
kuischte compilatiën geleverd. 
Men ontwaart in dezelve onaf-
gebrokene onnaauwkeurigheden 
van stijl, hieruit ontstaande, dat 
wijl hij voor boekhandelaars 
werkte,'hij dikwijls verpligt was, 
hun zijn handschrift te leveren, 
alvorens den tijd te- hebben ge
had, hetzelve te herlezen of te 
verbeteren. Men heeft van hem:. 
1.» Histoire etc, (Geschiedenis 
der anglo-Amerikaansche onlus
ten , volgens de meest geloofwaar
dige gedenkschriften onhvorpen), 
Parijs, 1787, 4 dl.», in S.™ 
met kaarten. Deze geschiedenis 
maakte veel opgang, doch werd 
verdrongen door het werk van 
BOTTA , over hetzelfde onder
werp, in 1810 in het Italiaansch, 
en in 1814 in het Fransch in 
het licht gegeven; -— 2.° JRe-
lation etc. (Verslag van den ie-, 
gemvoordigen staat van Nieuw-
Schotland) naar het Engelsch, 
1787, in 8.™, en eene menigte 
andere werken en vertalingen 
uit het Engelsch. SOULÈS heeft 
meer dan dertig boekdeelen in 
het licht gegeven, zonder daar
door meer roem of fortuin te 
hebben gemaakt. Hij was de 
vriend van THOMAS PAYNE, in, 
wiens dwaze leerstellingen men 
beweert dat hij deelde. Ook 
Werd hij in den staat begrepen, 
der geletterden, aan welke-de' 
conventie in 1795 onderstand 
verleende, en overleed in Fe
bruari) 1809.- • ,. 

SOULIER (PETRUS), priester van 
het diocees van, Viviers, alwaar ' 
hij in 1640 werd geboren, in.' 
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de 17.° eeuw pastoor in het 
dipcees van Sarlat, gaf in het 
licht: ï.° Abrégé etc. {Beknopte 
uitgave der edikten van LODE-
WIJK XIV tegen de aanhangers 
der zoogenaamde hervormde gods
dienst), 1681, i n l 2 . m o ; — 2-° 
Histoire etc. {Geschiedenis der 
bevrediging s-edikten en de mid
delen , welke de zoogenaamde 
hervormden hebben aangewend 
om dezelve te verkrijgen), 1682, 
in 8.™; — 3.° Histoire etc.' 
{Geschiedenis van het cakinis-
mus), 1684, in 4.t°, door goede 
bewijzen, en verscheiden nut
tige aden gestaafd. Al deze wer
ken zijn belangrijk, niet alleen 
ten opzigte van de geschiedenis, 
maar ook met betrekking tot de 
staatkunde, die voor de veilig
heid der staten waakt. (Zie CAL-
TOtos, LODEWIJK XIV, SOMMAN 
II, MOHNAT). Het tijdstip van 
zijnen, dood is ons onbekend, 

SOÜBWS. — Zie ESCOUBLEAD 
(FJRANCISGUS). 

* SÓÜMS (de baronnes DE), 
in 1749, te Solothum in Zwit
serland geboren, trad in den 
echt_ met eenen ouden hoofd
officier, en bleef weduwe in den 
bloeiharer jaren. Van dien tijd 
af, leefde zij in de afzondering. 
De Fransche omwenteling en de 
onlusten, die er in 1793 in 
Ztvitserland het gevolg van wa
ren, deden haar een gedeelte 
harer fortuin verliezen. Des
niettegenstaande was haar huis 
het toevlugtsoord, van eenaan
tal Fransche, aan het revoluti
onaire valmes ontsnapte uitge
wekenen. Wij willen slechts 

eene der talrijke gelegenheden 
aanhalen, waarin zij hare wel
dadigheid ten opzigte dezer on
gelukkige vlugtelingen uitoefen
de. Toen na den 18 Fructidor 
ö.e jaar (4 September 1797), 
een aantal priesters, eensklaps 
in Zwitserland was gekomen, 
nam zij er 200 in haar kasteel 
op, plaatste de overige bij boe
ren en in naburige steden bij 
achtbare vrienden. Maar hare 
fortuin was niet toereikend 
voor het onderhoud van meer 
dan 1,500 geestelijken,,waarvan 
er verscheiden onder den last 
der jaren en zwakheden gebukt 
gingen. De baronnes DE Soratis 
kwam op het denkbeeld, om 
onder hen eene centrale com
missie van briefwisseling in alle 
Europesche talen daartesteUea, 
door middel van welke, zij hart
roerende brieven, over de onge
lukken dezer eerbiedwaardige 
volkplanting, niet alleen aan 
alle bankiers, aan alle rijken, 
aan alle grooten, maar zelfs aan 
prinsen en koningen zond. Zelve 
deed zij eene inzameling in a I le 

kantons van Zwitserland. Eens 
meldde zij zich bij eenen rijken 
bankier aan, wien zij de beurs 
voorhield, deze stortte er slechts 
24 livres in; de baronnes, over 
den toestand dier goede geeste
lijken getroffen, en overwegende 
van welk een onbeduidend nut 
deze geringe som voor hen was. 
wierp zich, in tranen smeltende 
voor de voeten des bankiers,en 
zeide niets anders dan: » ZlJ 
zijn zoo talrijk . . . ! " De ban
kier opent andermaal zijne lust 
en biedt haar 100 louis dor 
aan. De smart der baronnes 
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Veranderde alstoen eensklaps in 
vervoeringen van vreugde en 
dankbetuigingen Gedurende 18 
maanden voorzag zij in het be
staan harer talrijke bescherme
lingen : er werden haar van alle 
punten van Europa, zelfs uit 
Polen en Rusland hulpmiddelen 
toegezonden. De baronnes deelde 
de zorgen harer -weldadigheid, 
met eene, haar hart waardige 
vriendin, mevrouw DE BËSEN-
VAL. .Zij stierf te midden dezer 
löifelijk'e Bezigheden te. Solo-
thum, in eerien nog jeugdigen 
leeftijd. 

SOUTH (ROBERT), een Engel
sche godgeleerde, prebendaris 
van Westminster, en kanonik 
der CHUisiDS-kerk te Oxford, 
yverd te Haclmey in Middleseoa, 
in 1633 geboren, en overleed 
in 1716, Er bestaan van hem: 
Leerreden, in het'Engelsch, 6 
deelen, die in zijn land veel 
bijval vonden; Latijnsche Re
devoeringen en Gedichten. 

SOUTHEY (ROBERT), een En
gelsche dichter en letterkundige, 
den 12 Augustus 1774, te Bris-
M, alwaar zijn vader grossier 
in linnen-goederen was, gebo
ren, kwam in 1787 in de.school 
van fp estminster, alwaar hij in 
1790 gecensureerd werd, we
gens het aandeel, dat hij had 
genoten, in een verzet van stu
denten , tegen een' hunner on
derwijzers. Hij begaf zich in 
1792 naar de universiteit van 
Oxford; en zijn oogmerk was 
m het begin geweest, de ker
kelijke, studiën in het collegie 
tiahol te volgen, maar de on

stuimigheid zijner inborst en 
zijne republikeinsche grondbe;-
ginselen, aan welke laatste de 
Fransehe omwenteling, onder de 
Engelsche natie een nieuw leven 
had gegeven, deden hem de 
universiteit verlaten. Zijne op
gewondenheid ging zoo ver, dat 
hij met zijne vrienden LOVELL 
en COLERIDGE (zie COLERIDGE , 
in het vervolgdeel op dit werk), 
het vreemde ontwerp vormde, 
om aan de oevers der Susque-
hannah, in Noord-Amerika, eene 
nieuwe republiek te gaan vesti
gen ; bij gebrek aan fondsen, 
zagen zij echter van dit ont
werp af. Een zijner moederlijke 
ooms, de Ew. doctor HILL tot 
kapellaan der Engelsche factorij, 
te Lissabon benoemd zijnde, 
volgde SOÜTHEY hem naar Por
tugal, en paste er de geestdrift, 
welke hij voor de republikein
sche leerstellingen had aan den 
dag gelegd,,op de dichtkunde 
toe. Hij doorkruiste het geheele-
schier-eiland, beoefende de taal 
en de letterkunde, der beide 
volken, die het onderling ver-
deelen, en werd in 1801, be
noemd tot secretaris van den 
kanselier van Ierland, ISAAK 
CORRY. Na dat deze zijn ont
slag had genomen, betrok Sou-
TBEY een klein buitengoed bij 
Keswick, en verkreeg in 1813, 
den titel van bekroond dichter 
(poète lauréai), en wel ten ge
volge van geschriften, ten gunste 
van het ministerie in het licht 
gegeven. Van dit tijdstip af 
schaarde hij zich onder den mi-
nisterieelen standaard,' en be
kreunde zich weinig om de over 
zijnen afval verstoorde oude 
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-vrienden. ROBERT SOUTHEY. be
zat eene uitgebreide geleerdheid, 
en als dichter bekleedt hij eene 
eervolle plaats naast de WALTER-
SOOTT'S , de BÏRON'S ,' en andere 
beroemde dichters zijner natie. 
In den ouderdom van negentien 
jaren vervaardigde hij zijn hel
dendicht JOANNA D'ARC , dat in 
1796 gedrukt werd, en dat zeer 
veel opgang maakte, ondanks 
den nadruk met welken de 
schrijver zich tegen de wreed
heid der Engelschen verklaarde, 
die minder de regters dan de 
beulen der heldin waren. Men 
vindt in hetzelve de democra
tische grondbeginselen weder, 
welke destijds die van SOUTHEY 
waren. Men ontdekt bij het le
zen der werken van dezen dich
ter, dat hij veel heeft ontleend, 
aan de Fransche, Spaansche, 
Indische, Arabische en Perzi
sche zangbergen. ROBERT SOU-
THEÏ overleed te Londen, den 
30 October 1833, een aantal 
werken nalatende, waarvan wij 
slechts de vooriiaamste willen 
aanvoeren: !.<>• JOANNA" D'ARC , 
een heldendicht, 1796, in 4.t»j 
— 2.° Verzameling van Gedich
ten, 1797, in 8.v», 4.» uitgave, 
1809; — 3.o Brieven geschre
ven gedurende een hort verblijf 
in Spanje en'inPortugal, 1797, 
in 8.vo; deze brieven zijndoor-
mengd met berijmde vertalingen 
van uitgezochte stukken, der 
beroemdste Spaansche en Por-
tugesche dichters; —• 4.0 j m r . 
Ujksche Bloemlezing, of Ver
zameling van mengeldichten 
waarvan ROBERT SOUTHEV dé 
uitgever en voornaamste schrij
ver was, 1799-1800, in 8.«. 

— 5.° Amadis der Gallen, naar 
het Spaansch, 1803, 4 dl.» in 
12.mo• j — 6<0 Werken van CDAT-
TERTON,, 1803, 3 dl.", in 8."; 

— 7.° THALABA de verwoester, 
berijmde roman, 1803, 2 dl.», 
in 8.™; — 8." Berijmde Ver
halen en andere dichtstukken; 
— 9.° MADOC, een gedicht, in 
4.'°, 2.e uitgave', 1806) id 
dichtstuk steunt op eene over
levering, welke de ontdekking 
van Amerika, in de twaalfde 
eeuw, aan een' Gallisch prins 
toeschrijft, die iijn vaderland, 
aan de burgeroorlogen ter prooi, 
en den haat eens broeders out-
vlugtende, naar Amerika, zou 
zijn geweken. Men heeft zelfs 
beweerd, dat de afstammelingen 
der Gallen, alsnog de boorden j 
der Missouri bewonen; —10.° i 
Uitgelezen stukken van oude En- •; 
gelsche dichters, enz., 1807, 3 
dl.», in 8™; — ii.o Palmenn 
van Engeland, uit het Portu-
geesch vertaald, 1807,4 dl.", in 
8.vo ;_ i2.o Brieven uit Enge
land geschreven, 1807,3 dl.n, m 
12.™ 3 i n iaet ücht gegeven on
der den aangenomen naam van 
don MANüëi>VELASQUEZ ESPWEI-
I A ; — 13.o de Overhliêfselen 
van HENDRIK IIRKE WHITE, met 
zijne levensbeschrijving, 1807, i 
dl." ( j n g.vo. dit w k heeft ver
scheiden uitgaven gehad; — lf ' 
De kronijk van den Cid Rodn'fi 
Diaz enBivar, naar het Spaanse», 
1808, in 4.to5 — 15." Geschie
denis van Brazilië, 1810—19> 
3 dl.n, in 4 > • _ ie.° Omiii^V" 
1812, 3 dl.» in 12.™°; — l?-0 

Leven van den admiraal NELSON. 
1813, 2 dl.n,.in 8.™; - 1 » ; 
Carmen Triomphale, 1814, 'n 
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4.tp; • _ i9,o Oden aan den 
prins-regent, den keizer van 
Rusland, en den koning van 
Pruissen, 1814, in 4. t 0 ; — 
20.° RODERICH, de laatste der 
Got/ien, een dichtstuk 1814, 
in 4.'°,- 2.e uitgave, 1815, 2 
d l . v i n 12.m°; — 21.° Enge
land en de Engelsehen, of 
Beknopt afbeeldsel eener groette 
familie, 1817, 3 dl.n in 8 .^ ; 
22.o Wat-Tyler, een dichtstuk, 
1817; dit voortbrengsel der eer
ste jeugd des schrijvers, was 
niet bestemd om het licht te 
zien; maar vijanden van Sou-
THEY , die er zich een afschrift 
van hadden weten te verschaf
fen., gaven het uit, om hem 
te straffen over hetgene, 'wat zij 
zijne staatkundige afvalligheid 
noemden. De held van het 
dichtstuk is de aanvoerder van 
het volks-oproer, hetwelk in 
1381,'onder de regering van 
RIOHARD II, uitbarstte; dit ge
schrift draagt den stempel eener 
overdrevene republikeinsch - ge
zindheid; — 23.° Oberon; — 
24.° eene Vertaling van HOME
RUS; — 25.° Geschiedenis van 
den oorlog in Spanje en Portugal, 
1823, 2 dl.*, in 8.™ Dezelve 
heeft in Engeland veel opgang 
gemaakt. ROBERT SOÜTHËÏ heelt 
eene menigte artikels geleverd 
aan de Quaterly Review, en is 
de schrijver der Tindieia eccle-
siastica anglicana en van het 
Boek der Kerk, 2 dl.» in 8.™, 
welke geschriften hem de be
scherming der groot-dignitaris
sen der Anglikaansche kerk ver
wierven. 

XXIII DEEL. 

SOUTHWEL. — Zie SOTWEL. 

f SOUTMAN • (PETRUS) , een 
schilder en graveur, te Haar
lem, in 1580 geboren, was de 
kweekeling van RUBENS , en ver
wierf eenen grooten roem, in 
de dubbele betrekking van his
torie- en portret-schilder. De 
schoonheid zijner voortbrengse
len, deed hem in betrekking 
komen met den keurvorst van 
Brandenburg, die hem den ti
tel van deszelfs eersten schilder 
gaf. Hij werd vervolgens naar 
het hof van Polen beroepen, 
alwaar zijne portretten en an
dere stukken hem in algemeene 
achting bragten; doch het is 
voornamelijk als graveur dat 
SOUTMAN zich heeft beroemd ge
maakt. Hij heeft vrij aanzien
lijke stukken, volgens zijne 
eigene zamenstellingen en die 
van verschillende meesters ge
graveerd. RUBENS vooral was 
zijn geliefkoosde schilder en het 
is volgens hem, dat hij de 
schoonste plaatwerken heeft 
voortgebragt. Dezelve dragen 
het jaarmerk van 1626 en 1646. 
» Zijne graveerslift, zegt zekere 
kunstregter, is mager, elk zij
ner trekken i s , op zich zelve 
beschouwd van weinig verdien
ste ; soms zelfs zijn zij verward, 
soms schijnt derzelver orde en 
keuze met de theorie der kunst 
te strijden: maar derzelver ge
heel , brengt platen voort, welke 
de groote verdienste bezitten, 
de zachtheid der vleeschkleuren 
en het koloriet des meesters, 
naar welken zij vervaardigd zijn, 
volkomen wedertegeven." -— 
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Zijne wijze van graveren is meer 
'ontwikkeld door zijne beste kwee-
kelingen, VAN SOMPEL, JANSNY-
DERHOF, ta LOBTS enz. _ Zijne 
gegraveerde portretten zijn ten 
getale van acht, en men heeft 
•van hem achttien historische 
stukken, de meeste volgens RU
BENS. Men onderscheidt, onder 
dezelve: 1.° "Vier Groote jagten; 
—. 2.° Een Christus aan het 
bruis, Clamans voce magna, 
waarvan het zeer zeldzaam is 
schoone proeven te vinden; — 
'3.° JESÜS CHRISTUS de sleutels 
aan den E. PETRUS gevende, 
volgens ïUr-HAëL; — 4.° het 
Avondmaal, volgens LEONARDO 
DA VINCI. Deze beide platen 
zijn gegraveerd, volgens detee-
keningen, welke RUBENS zelf, 
er naar de oorspronkelijke stuk
ken van vervaardigd had. 

SOUVERAIN (N<), een Fransen 
schrijver, uit Neder-Laiiguedoc, 
was predikant eener Calviniste 
kerk in Poiiou. Van het leer
aarsambt afgezet, nam hij de 
wijk naar Holland, vanwaar hij 
andermaal verdreven werd, wijl 
hij geweigerd had de zoogenaam
de Synode van Dordrecht te 
onderteekenen. Hij stak over 
naar Engeland, alwaar hij als 
Sociniaan 'werd beschouwd, en 
stierf er op het einde der 17,<b 
eeuw. Men heeft van hem, een 
door de ongeloovigen gezocht 
werk, getiteld: Eet ontskijerd 
platonismus enz., Keulen, 1700 
in S.vo Pater BALTDS heeft dit 
boek zegevierend wederlegd in 
zijne Verdediging der van plato
nismus beschuldigde hciliqe Va- , 
deren, Parijs, 1711, in 4.t«5 !

! 

zulks heeft echter onze filozofen 
niet belet, de dwaasheden diens 
dweepers te herhalen, even gelijk 
zij ongestoord, de drogredenen 
en lasteringen der ongeloovigen 
aller natiën en eeuwen herhalen. 

SOUZA (LoDEWiJK DE), een 
dominikaner, in 1604 geboren 
en in 1633 overleden, is een 
der beste Portugesche schrijvers. 
Zijne werken zijn: 1.° £<* 
van dom BARTHOLOMEUS DER MM.-
TELAREN, in het Fransch uit
gegeven door IsaAK LE MAITBB, 
meer bekend onder den naam 
van SACY, 1664, in 8.™.of in 
4.to . _ 2.° Geschiedenis van 
den- H. DOHINICUS , 3 dl.n, J» 
fol. LODEWUK DE SOUZA heeft in 
eenenlevendigen, maar somtijds 
in eenen al te zeer verbloemden 
stijl geschreven. De onderschei-. 
ding der daadzaken en de en-
tiek zijn geenszins zijne voor
name verdienste. 

Souzi. — ZiePELLETiE»^1" 
CHAëL LE . . . DE) 

SOZOMENUS (HERMIAS), Hf' 
naamd de Scholastiker, « o» 
lamis, op het eiland frjp'ff 

.liever te Bethelia, hÖ,°*r ' 
in Palestina geboren, onwel»»» 
door de mirakelen van den n» 

'ligen HILARION getroffen, 1B 

christendom. Van Palestina* »J 
gaf hij zich naar Konstanttnopeh 
alwaar hij de schoone lettel»' 
beoefende, en de betrekking v j 
redekundige waarnam. ^..-^ 
zat smaak voor de kerkeHP 
geschiedenis, en zijn eei 
proefstuk was een Beknopt W 
haal van hetgene, wat er T -
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voorgevallen, van af de Hemel
vaart des Verlossers, tot op 
de nederlaag van Licfiuus. Dit 
werk is verloren geraakt. In 
443 begon hij eene meer uit
gebreide Geschiedenis. Dezelve 
is in 9 boeken verdeeld en be
vat de gebeurtenissen, voorge
vallen van af het jaar 324, tot 
het jaar 439- Hij verklaart in 
het begin van het l.e boek, 
» dat hij schrijft, over hetgene 
wat in zijnen tijd is voorgevallen, 
over hetgene, wat hij zelf ge
zien , of van wel onderrigte 
personen, die. er Ooggetuigen" 
van waren geweest, vernomen 
had."- De geschiedenis van So-
zoMENus bevat zeer belangrijke 
daadzaken; maar de meeste be
vinden zich ook in SOCRATES, die 
hij slechts afgeschreven schijnt 
te hebben. Dezelve is echter 
uitgebreider en beter geschre
ven ; doch is niet zonder gebre
ken, zelfs niet met betrekking 
tot den stijl; en met betrekking 
tot de oordeelkunde is de schrij
ver verre beneden SOCRATES. Hij 
zwaait grooten lof toe aan THE-
ODORUS MOF-SUESTES , en schijnt 
den dwalingen der Novatianen 
gunstig. Men is van gevoelen, 
dat hij in 450 overleed. De 
schoonste uitgave der Geschiede
nis van SOZOMENBS is die, welke 
men vindt in de verzameling 
van Latijnsche geschiedschrijvers 
door E.OBERT ETIEKNE in 1544 
in het licht gegeven. Men vindt 
dezelve ook in de verzameling 
van Valois en in die van Chris-
tophorson, of wel met die van 
SOCRATES, in het Grieksch en 
in het Latijn, Parijs, 3668. 

De president COÜSIN heeft de
zelve in het Fransch vertaald. 

f SPAENDONCK(GERARDUS VAN), 
een beroemd bloem- en fruit-
schilder, in 1746, te Tilburg 
geboren, juist drie jaren vóór 
den dood van VAN HDYSÜH, 
wiens talent hij bestemd was 
te vervangen, was de kwee-
keling van HERREYNS , een' be
kwamen bloemschilder te Ant
werpen. Toen hij den ouder
dom van vier- en twintig jaren 
bereikt had, ging hij te Parijs 
eenen roem opsporen, welken 
hij niet kon hopen in zijn va
derland verder te vinden. Hij 
maakte zich eerst bekend als 
miniatuur-schilder, en de voor-
-deelen, welke hem deze arbeid 
verschafte, stelde hem in staat 
>̂m de kunst te beoefenen, in 
welke hij zich wilde onderschei
den. Hij kwam in vriendschaps
betrekking met WATELET, die, 
om hem in Frankrijk te be
houden, hem in 1774 de op
volging in den post van minia
tuur-schilder des konings deed 
bekomen. Zijn groote naam 
dagteekent van af dit tijdstip. 
Er was niemand aan het hof, 
die niet op het deksel eener 
doos, een bloemstukje van VAN 
SPAENDOJSCK had. De groote 
hloem-schilderijeri, welke hij om
trent den zelfden tijd vervaar
digde, lokten alle blikken uit, 
en de bewondering, welke zij 
inboezemden, kendegeenegren
zen meer. Alle soorten van 
verdiensten, welke den roem 
der vermaardste bloem-schilders 
hadden uitgemaakt, vond men 

2 



180 S P 1. 

' vereenigd in de voortbrengselen, 
van hunnen mededinger. De
zelve verwierven hem in 1781, 
den toegang tot de akademie 
van schilderkunst, en van af 
dat tijdstip was er geene ten
toonstelling in het Louvre, zon
der dat VAN SPAENDONCK er 
eenig nieuw meesterstuk deed 
bewonderen. Toen de Fransche 
omwenteling uitbarstte, vond hij 
in den post van administrateur, 
en hoogleeraar in de iconogra-
phie (beeldbeschrijving) bij den 
plantentuin, welken het toen
malig gouvernement hem toe
vertrouwde, eene schuilplaats, 
alwaar hij zonder eenig gevaar, 
de kunst kon uitoefenen, waarin 
hij zijn eenig genot had gesteld. 
Hij vormde bekwame kweeke-
lingen, aan welke hij niet al
leen de natuur naauwkeurigleer-

, de nabootsen, maar ook om tot 
dat einde de gelukkigste en sier
lijkste vormen te kiezen. De 
fabrijken, en voornamelijk die 
van porselein te Sevrest trok
ken grootelijks partij van zijne 
voorbeelden en kweekelingen. 
Bij de oprigting van het insti
tuut, was hij een der eerste 
schilders, beroepen om de kern 
van de klasse der schoone kun
sten uiltemaken. In alle ver
gaderingen deed hij zich opmer
ken, door zijne werkzaamheid, 
door de gegrondheid zijner aan
merkingen, de bevalligheid van 
zijnen geest, de zachtheid en 
beminnelijkheid eener inborst 
volkomen in overeenstemming' 
met de genre van schilderkunst' 
welke hij tot de zijne had ge' 
maakt. Weinig bloemschilders 
hebben beter de zamenstelling 

verstaan, dat is de kunsl om 
"de voorwerpen zoodanig te ver-
deelen dat dezelve in onderling 
verband uitkomen, zonder met 
eenige hardheid in de overgan-
gen gepaard te gaan, en zoo 
als de natuur zelve die zou ge
rangschikt hebben. Zijn kolo
riet , vol frischheid en harmo
nie , is fijn, ligt en doorschij
nend; zijne bijkomende voor
werpen zijn met smaak'gekozen, 
en de hoofdzaak, de bloemen, 
nooit aan dezelve opgeofferd, me
mand heeft ooit het koloriet der 
rozen, het donzige der vruch
ten , de vorm en rigting der 
verschillende bloemen, beter na
gebootst. Zijne voortbrengselen 
zijn talrijk, en de rijkste ver
zamelingen stellen er eene eer 
in er eenige van te bezitten. 
VAN SPAENDONCK genoot tot in 
hoogen ouderdom eene onge
stoorde gezondheid. Hij over
leed bijna plotseling den w 
Mei 1822. De heer HERSEJ 
was zijn opvolger bij het lnsu-
tuut , waarin de heer Qf>ATBE' 
MÉRE DE QuiNCY zijne ««reu 
uitsprak. — Een jongere broe
der van VAN SPAENBONCK , « 
December 1839, te Pan)s ovei' 
leden, beoefende evenzeer w 
goed gevolg, dezelfde soort van 
schilderkunst, als zijn broeder 
GERARDUS. 

f SPAEN LA LEGO (WjUj 
ANNE, baron van), eenHolia»" 
sche geschiedschrijver, ^ „ j . 
Januarij 1750 uit eene oude Gd 
dersche familie geboren, voiwa» 
zijne studiën aan de Utrechtsen6 

hooge-school, werd burgen^' 
ter van Elburg, in 17 ' 4 
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afgevaardigde bij de slaten-gene-
raal verkozen, en later tot lid 
van het collegie der admirali-

. teit benoemd, Door de omwen
teling van 1795, ambteloos ge
worden zijnde, ging hij zijn 
aangenaam buitenverblijf Belle-
vue, bij .K'fce/'betrekken, alwaar 
hij zich voornamelijk met de 
beoefening der letteren, en bij
zonder met die van de geschie
denis zijns vaderlands bezig hield, 
welke laatste hij met zeer be
langrijke nasporingen verrijkt 
heeft; in zijne afzondering werd 
hij voorzitter van het kanton 
Kleve, en grootmeester der wa
penen van het koningrijk • Hol
land; doch de vereeniging met' 
Frankrijk, in 1810, deed hem 
deze posten verliezen. Na den 
val van NAPOLEON , in het va
derland teruggekeerd, werd hij 
lid van de vergadering der No
tabelen , van de ridderschap van 
Gelderland, en eindelijk in 1815, 
van de eerste kamer der staten-
generaal. Hij overleed den 20 
April 1817, en heeft nagelaten: 
l.o' Oordeelkundige inleiding tot 
de Historie van Gelderland, 
Utrecht, 1801 — 1805, 4 d l" , 
in 8.™, dit werk bevat eenen 
rijken schat van wetenswaardige, 
en tot dat tijdstip meestal on
bekende bijzonderheden; —2.° 
Proeven van Historie en oud
heidkunde , 1805, evenzeer be
langrijk , doel; waarvan het te 
betreuren i s , dat er niet meer 
dan het 1.« stuk is in het licht 
verschenen; — 3.» Historie van 
Gelderland, 1814, een keurig 
werk, doch welks niet voltooi
ing nog meer dan die der voor-

M 

gaande moet betreurd worden; 
desschrijvers ligchaams-verzwak-
king en nieuwe ambts-bezighe-
den, verhinderden hem deze ge
schiedenis verder dan tot het 
eerste deel voorttezetten; — 
4.° Historie van de Heeren van 
Amstel, van Tsselstein en van 
Mijnden, 1807, strekkende tot 
opheldering van Wagenaars Va-
derlandsche Historie. 

* SPAGNI (ANDRËAS), een Je-
suit, den 8 Augustus 1716, te 
Florence geboren, begaf zich 
den 22 October 1731, in het 
instituut der Jesuiten te Rome. 
Met verschillende betrekkingen 
te Sienna en te Rome belast, 
was hij in de gelegenheid er 
bewijzen zijner kunde te geven, 
en er talenten te ontwikkelen, 
welke zijne zedigheid en overige 
deugden grootelijks in waarde 
deden stijgen. Getuige van de 
vernietiging zijner orde, ging 
hij niettemin voort, om met 
ijver te studeren. Zijne neiging 
sleepte hem mede tot de boven-
natuurkunde en de overige dee-
len der wijsbegeerte. Hij had 
zulke uitgebreide kundigheden 
opgezameld, dat hij voor een'-
der bekwaamste boven-natuur-
kundigen van zijnen tijd werd 
gehouden. Zie hier de titels 
van eenige door hem nagelalen 
werken: 1.° De ideis hummes 
menlis eonvmque Sic/nis; Rome, 
1781, 2 dl.», in 4.*»;— 2.° 
De signis idearum, Rome, 1781; 
— 3.° De causa efficiënte, Rome, 
17(54; — 4.° De bono malo et 
pulchro dissertationes tres, Rome, 
1766; 2.e uitgave met vermee?-

3 
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deringen, ibid, 1776; — 5.° 
De miraculis, Rome, 1777; — 
0.° De anima brutorum, ibid, 
1775. Hij had zich bijna niet 
van Rome verwijderd, en over
leed aldaar in 1788. 

SPAGNUOLI (BAPTISTA), een kar-
melieter-religieus, bijgenaamd 
de Mantuaan, wijl hij oorspron
kelijk van Mantua was; hij werd 
in 1444 geboren, en was een 
bastaard der familie SPAGNUOLI. 
Hij aanvaardde het karmelieten
gewaad , en onderscheidde zich 
zoo zeer in zijne orde, dat hij 
in 1513 tot de waardigheid van 
generaal werd verheven, drie 
jaren daarna overleed hij te Man
tua, in den ouderdom van 72 
jaren. Als schrijver is hij bijzon
der bekend door zijne Gedichten, 
onder welke men zijne Herders
zangen onderscheidt, waarin men 
vele ongekunsteldheid, en som-

. tijds den waren toon van den 
'herderszang aantreft, maar tege
lijkerlijd een zamenmengsel van 
christen- en heidendom vindt, 
die het oordeel des dichters niet 
tot eere verstrekt. Dit verwijt 
is echter alleen toepasselijk op 
zijne eerste Herdersdichten, die 
de vrucht zijner jeugd zijn, en 
die hij als scholier, alvorens re
ligieus te zijn, vervaardigd heeft: 
ook zijn dezelve getiteld: Buco-
Iwa, sew adolescentia, evenzeer 
als de treurzang aan SIGISMUN-
»us GONZAGA, getiteld: Elegk 
contra amorem et de naturaamo-
ns, camen juvenile. Daaren
boven zijn. dezelve builen zijn 
weten gedrukt, zoo als hij zelf 
zulks verklaart in eenen brief 

' welken hij in 1490, aan zijnen 

vriend JOANNES PICUS schreef: 
Amici Bononicr, putantes de bi-
Mm amiciüm, officium se prws-
tare, me nescio, protoeolhm 
meum, quod eis ut nauci et ye-
ripsema quoddam reliqueram, 
divulgarunt. Hoc ut resem, do-
lui. Men moet zich echter v/el 
in acht nemen eenige zijner uit
drukkingen , volgens de genie 
der nieuwe talen, en het bederf 
der zeden, dat eertijds zeer on
schuldige uitdrukkingen ont-
aart, te heoordeelen. De volle
digste uitgave zijner werken, is 

• die van Antwerpen, 1576,4 dl.B, 
in 8.™ Een karmeliet FLOMDA 
AMBROSIO genaamd, heeft in het 
Latijn zeer belangrijke Gedenk
schriften over het leven en de 
geschriften van SPAGMIOU, in 
het licht gegeven, Turin,¥l°*i 
in 4.t0 

* SPALLANZANI (LAZARUS), een 
. beroemde Italiaansche heel- e" 
ontleed-kundige, den 12 Janu
ari) 1729, te ScandianoWW 
gio geboren. Hij studeerdein 
laatstgenoemde stad, en later te 
Bologna, alwaar hij het Griekse' 
en het Latijn, de humaniora, e» 
wijsbegeerte en wiskunde leerde. 
Door zijne ouders gediW1 ' 
om zich op de loopbaan aer 
pleitzaal toeteleggen, vollw 
hij ook zijne regtsgeleerde leer
gangen , en hij zou tot het doc
toraat zijn bevorderd, toen zijn» 
bloedverwanten,'op het vertoOo 
van VALLISNIERI , besliste • om 
hem de keuze te laten, i» het 
w w i u « v AV.VUÜV l u A W W 7 -

onderwerp zijner werkzaam»1*' 
den. SPALLANZANI wijdde vt» 
aan de letteren, aan de geleera» 
talen, aan de natuur- en wb 
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kundige wetenschappen toe, en 
knoopte betrekkingen aan met 
verscheiden geleerden van Itahë. 
Na de dwalingen te hebben op
gemerkt, -welke aan SALVIM m 
zijne vertaling der Werken van 
HOMERUS ontsnapt waren, trachtte 
hij dezelve te verbeteren, in een 
stukje, hetwelk hij in het licht 
$af, en aan de goedkeuring on
derwierp van den beroemden 
graaf ALGARÖTTI, in 1754, hoog
leeraar in de natuur- en Griek-
sche letterkunde', aan de uni
versiteit van Reggio. Hij -werd 
achtereenvolgend beroepen te 
Coïmbra, Parma,Cesena en Mo
dem; in 1760 begaf hij zich 
naar laatstgenoemde stad, en 
na aldaar 10 jaren te hebben 
doorgebragt, aanvaardde hij den 
post van hoogleeraar der natuur
lijke historie te Pavia, en daarna 
dien van directeur van het mu
seum. Negen jaren later begon 
hij zijne reizen, welke voor de 
wetenschap zoo nuttig zijn ge
weest. Hij doorliep geheel Ito-

• lië en de Zwitsersche kantons 
(1779 — 1 7 8 0 ) ; doch op den 
aanhoudenden aandrang zijner 
kweekelingen, brak hij dezetog-
ten af. In 1785 kon hij het 
echter niet van de hand wijzen, 
om zijnen vriend, den ridder 
ZULIANI, een' edelen Venetiaan, 
naar Konstantinopel, de eilanden 
van den Archipel en Azië te 
vergezellen. Corfu en Cythera 
waren het voorwerp zijner voor
naamste waarnemingen; hij on
derzocht en beschreef later, de 
grondgesteldheid, de uitgedoofde 
vulkanen, het schelp werk der-
zelve, en ontdekte op Cythera 

eenen berg, uit verschillende 
soorten van delfstoffen zamen-
gesteld, onder welke hij er ver
scheiden heeft gemeend te er
kennen, die aan menschen heb
ben toebehoord. Hij bezocht in 
Azië de bouwvallen van Trooje, 
reisde door Griekenland; en in 
Europa, teruggekeerd, begaf hij 
zich naar Weenen, alwaar hij 
aan JOZEF II werd voorgesteld, 
die hem met onderscheiding ont
haalde. Na verscheiden Duit-
sche hoven te hebben bezocht, 
kwam hij te Pavia terug. Zoodra 
zijne leerlingen den dag zijner 
aankomst vernomen hadden, gin
gen zij hem te gemoet, en ge
leidden bem zegevierend naar 
zijne woning. Hij vatte zijne 
leergangen weder o p , en zijn 
gehoor werd nog veel talrijker, 
dan het vóór zijn vertrek was 
geweest. SPAIAANZANI hield zich 
onvermoeid bezig.met alles wat 
de beoefening der wetenschap
pen aanmoedigen, en bijdragen 
kon , om den roem der univer
siteit , waarvan hij een der voor
naamste sieraden was, te ver-
hoogen. Na sedert langen tijd 
te hebben opgemerkt, dat het 
kabinet der natuurlijke historie 
van Pavia ontbloot was van . 

.voorwerpen, betrekkelijk de mi
neralogie der vulkanen, onder
nam hij in 1788, ©ene reis naar 
Napels, door Sicilië en de Ap-
penijnen, bragt van dezelve kost
bare voorwerpen mede , en gaf 
bij zijne terugkomst de Waar
nemingen in" het l icht , welke 
hij op deze reizen gemaakt, had. 
Onvermoeid bij de studie, drong 
hij in de diepste geheimen der 

M.4 . . , 
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natuurkunde door; en door eene 
wijze en langdurige 'ondervin
ding geleid, ontdekte hij nieu
we eigenschappen en belangrijke 
•verschijnselen. Hij onderscheidde 
zich vooral in de mikroskopi-
sche ontdekkingen, in die welke 
den omloop des bloeds, de voort-
teling, de spijsvertering, de 
ademhaling betreffen, en onder
zocht met het beste gevolg alle 
takken der physiologie. Bij de 
-verschillende invallen der Fran-
schen in Italië, hadden de veld-
heeren steeds den grootsten eer-
lied voor hem. Zijn naam was 
alom, waar men de wetenschap
pen beoefende, bekend, en stond 
«r in achting, en de voornaam
ste geleerde genootschappen van 
Europa, beijverden zich om hem, 
onder hunne leden optenemen. 
ïïij overleed den 12 Februari) 
1799. . Hij stond in betrekking 
met de voornaamste geleerden, 
en in het bijzonder met GALVA-
m, dien hij slechts twee maan
den en acht dagen overleefde. 
Deze beroemde • arts had hem 
zes Verhandelingen opgedragen, 
zamengesteld om het stelsel van 
het, galvanismus te verdedigen, 
en deze beide groote mannen 
beminden on achtten elkander 
wederkeeriglijk. De heer An-
BERT, die van beide de Lofrede 
heeft geschreven, spreekt aldus 
over SPALLANZANI : — » Zijne 
gestalte was lang, edel en fier 
zyn hoofd groot, zijn gelaat 
diepdenkend; zijne geaardheid 
•zeer zwaarmoedig.... Hij stelde 
geenerlei tijd van rust tusschon 
zijne bezigheden..... Hij was 
vurig om de waarheid te ach
terhalen , en geduldig om de

zelve aftewachten. Hij wist zich 
niet altijd voor de gevaren der 
vooringenomenheid te beveili
gen, die zich 'dikwijls, als een 
dikke wolk, plaatst tusschende 
voorwerpen en dengenen, die 
dezelve beschouwt; ook verviel 
hij in eenige dwalingen. Maar 
het is niet te verwonderen, dat 
men op onbekende wegenend 
men zich-zelven baant, eenf 
struikelingen maakt. Het on
derhoud van SPAIXANZANI was 
niet alleen leerzaam, maar zelfs 
aangenaam en schitterend. Hij 
bezat eene zeldzame opregtheid. 
Zijne levenswijze was matigen 
ingetogen; hij schepte vermaak 
in de eenzaamheid. In de on; 
gelukken van anderen nam hij 
een medelijdend aandeel. Hij 
was kwistig in wèl te doen, 
zonder zich over ondankbaarheid 
te beklagen." Deze Lofrede van 
SPALLANZANI is geplaatst aan liet 
hoofd van het derde deel der 
Gedenkschriften, van de genees
kundige maatschappij van Pa
rijs. De voornaamste w&M 
van dezen geleerden zijn *'° 
twee Brieven over den oorsprong 
der bronnen, aan den zoon van 
VALLISNIEM gerigt. SPAIAAHW1 

week van het gevoelen van DES-
CARTES af, bewijst dat de fon
teinen en bronnen derzelver oor

sprong, .aan den regen, den 
dauw en aan den. nevel te dan
ken hebben, die op de bergen 
vallen, in derzelver binnenste 
doordringen en de rigting van 
derzelver uitholingen volgen-
DESCARTES had beweerd, dat de 
wateren der zee, door ontelbare 
kanalen, in de weeke zijden 
der bergen doorzijgende, er door 
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de werking van een onderaardsch 
vuur, eene soort van distelering 
ondergingen, zich vanderzelver 
ziltigheid zuiverden, en daarna 
bronnen van zoet -water vorm
den. — 2.° Verhandeling over 
het opstuiten {boven het water), 
1765, aan LAUVA BASSI opge
dragen, waarin hij de oorzaak 
verklaart, der opeenvolgende op-
stuitingen van eenen platten 
steen, in eene schuinsche rig-
ting, op de oppervlakte des wa
ters geworpen. Hij schrijft de
zelve toe aan de verandering 
van rigting, der bewegende oor
zaak , en niet aan de reactie of 
aan de electriciteit der getrof
fen vloeistof. Deze verhandeling 
werd van verschillende zijden 
gecritiseerd • — 3.° Proefneming 
over de dierlijke weder-voort
brenging,'Pavia, 1782. SPALLAN-
ZANI houdt zich voornamelijk 
bezig met de beschrijving van 
het zeldzame verschijnsel, vol
gens hetwelke, een aan een 
dier afgesneden lid, een ander 
vormt, volmaaktelijk overeen
komstig met datgene hetwelk 
de afsnijding heeft ondergaan. 
"Verscheiden geleerde schrijvers 
hebben over hetzelfde onderwerp 
gesproken. REAUMUR had reeds 
de weder-voortbrenging in de 
pooten der kreeften bewezen. 
TREMBLEY had evenzeer de we-
der-voortbrenging der pooten van 
den veelvoet (polypus) aange
duid. BONNET had bewezen, dat 
de aard- en water-wormen, zich 
ui hunne van hunne ligchamen 
afgescheiden ledematen weder 
voortbrengen. SPAJXANZANI be
vestigde hunne proefnemingen, 

en bewees daarenboven, dat de 
natuur, zich ten opzigte dier1 

zwakke wezens, zich des te 
regtvaardiger heeft getoond, door 
hun het middel te schenken, 
hunne verliezen te herstellen , 
naar mate zij zelve weerloos en 
door gevaren omringd zijn: oók 
brengen de dieren met dit voor-
regt bedeeld, enkel' die deelea 
weder voort, welke zij bij toe
val kunnen verliezen. Hij toont 
vervolgens aan dat de dieren, 
waarvan het zamenweefsel zach
ter i s , zich vaardiger weder 

i voortbrengen, en dat bijgevolg 
de wedergeboorte der verdeelde 
veelvoelen, in weinige ureneen 
die der wormen in -weinige da
gen geschiedt; maar dat er voor 
de slakken maanden, en voor 
de water-salamanders en de kreef
ten jaren vereischt worden. Hij 
oordeelt de lente het gunstigste 
voor deze dierlijke Reorganisa
tie, en waartoe, ten minste eene 
temperatuur van dertien graden 
Reaumur vereischt wordt. Hij 
besluit eindelijk met te bewij
zen, dat de aardwormen ,•" de 
slakken en de kikvorsch-wormen 
bij herhaling hunne ledematen 
kunnen terugbekomen; —• 4.° 
Proeve over de kleine in stil' 
staand vocht geboren dieren. "Het 
was SPALLANZAM aan wien het, 
met beter gevolg dan aan eeni-
gen anderen natuurkundige, ge
lukte , om eene naauwkeurige 
beschrijving dier menigte in de 
vloeistoffen verspreide wezens te 
geven, welke men vóór hem, 

- eene geheimzinnige wereld kon-
de noemen. Men had langen 
tijd gemeend, dat deze micros-
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•copisohe deeltjes, 200 als NEED-
HAM en BDFFON zulks beweerden, 
•slechts eenvoudige bewerktuigde 
klompjes waren, die van leven 

. beroofd, doch geschikt waren om 
h'gchamen voorttebrengen. SPAL-
IANZAM bewijst dat deze vocht-
diertjes alle gelijkvormigheid met 
andere levende en bekende die
ren hebben; dat indien men 
'in dezelve noch de werktuigen 
van het hart noch de roode va
ten ontdekt, zulks vervangen 
wordt door eene menigte ronde 
blaasjes; dat men het werktuig 
hunner ademhaling ontdekt, dat 
hunne bewegingen regelmate 
zijn en een bepaald doel hebben* 
dat zy dezelve naar willekeur 
veranderen, dat zij zich weten 
te hoeden voor hinderpalen, die 
hun m den weg komen, dat 
zij e kander weten in te halen 
en dikwerf met elkander te 
strijden, dat sommige geslach
ten etjerleggend en andere le-
vend-ter-wereldbrengend zijn • 
dat men het leggen hunner ei
eren, en het ter wereld bren
gen hunner jongen kan waarne
men; dat verscheiden, even als 
de veelyoeten door doorsnijdende 
verdeehngen zich weder kWen 
voorbrengen; dat sommigen b ï 
Rijken door, en anderen we-
de staan aan de werking Zx 
het kokende water; dat Eunï aeeae vcei «2 
Sedanenzii V

z l S > r e 

korrels der planten, m i S " 
iaar voor genoemd; a n d S " 
S n ^ d a n d e p l a n t S - n zulks door eene wiiVptnl' 

gelegen liggen, aan het behoud 
der geslachten, dan aan dat der 
wezens; dat de zwavelluchtige 
uitvloeisels dezelve doen omko
men , zoowel als derzelver in
dompelingen, in olieachtige, 
zoute of zure vochten enz.; — 
5.° Mihroskopische proefnemin
gen. Zij hebben ten onderwe/p 
het raddier (rotifere), eeni'n 
het zand verborgen diertje, wat-
in het uitdroogt, en aan liet-
welke een weinig vocht het le
ven teruggeeft, en dat zelfs 
verscheiden malen herrijst; de 
tardigra.de of langzaam-looper: 
dit diertje werd het eerst, door 
SPALLENZANI waargenomen; — 
6.° Verhandeling over de Schim
mels. De schimmels, als ge
wone kenteekens Van het beden 
der vruchten, en van de ont
binding van verschillende voch
tige zelfstandigheden, zijn als 
planten erkend", en SPAIXANZAM 

•bevestigt het gevoelen van w • 
CHELI, die het kleine zwarte 
stof, dat men in derzelver tof ; 
punten aantreft, zoodra z W i 
zijn, als vruchtbaarmakend-oe- ; 
schouwt, terwijl het voortbren- , 
gend vermogen deszelven, aan : 
de kracht des kokenden waters, | 
en zelfs aan die des vuurs W' , 
derstaat; —7,» Verhandeling® i 
over den omloop van het bloffl> i 
de schrijver heeft verscheiden : 
jaren aan de zamenstelling ^ 
dit werk besteed, hij ont^" 
kelt en verbetert in hetzelve* 
nasporingen van MALPW'e 

van HALLEIÏ, van MICHAEI ^ 
en van MOSCATI. HALLEB, steP1 

zoo veel belang in deze / « ' 
handelingen, dat hij het vierfl» 
deel van zijn onsterfelijk wer 

http://tardigra.de


S P A . 187 

over hetzelfde onderwerp aan i 
SPAIXANZANI opdroeg; — 8.° 
Over de spijsvertering, en over 
de wijze hoe dezelve zich toe
draagt. Dit werk is het on
derwerp van verschillende door 
dezen onvermoeiden schrijver in 
liet licht gegeven geschriften ge
weest. Na onderscheidene ver
klaringen over deze werking der-
dierlijke inrigting, schrijft men 
dezelve bepaaldelijk aan despijs-
vermaling(2rtorröo»)toe: SPAL-
LANZANI voegt er de werking 
van het maagsap bij. Na dit sap 
uit de maag van verschillende 
dieren te hebben genomen, 
waarop hij zijne proefnemingen 
voortzette, gelukte het hem, 
door middel van de warmteder 
zon, om kunstmatige spijsverte
ringen te bewerkstelligen. » Tot 
dusverre, heeft men gezegd, was 
SPAIXANZANI slechts de vertrou
weling der natuur geweest, thans 
werd hij de mededinger derzel-
v e . . . . . . " , Hij slaagde in deze 

zelfde mededinging, tenopzigte 
van de dierlijke bevruchting, 
welke mede het onderwerp van 
verscheiden zijner werken heeft 
uitgemaakt. Zijne proefnemin
gen werden herhaald door Rossi 
van Pisa, en door BDFALIANI 
van Cesena; — 9.° Verhande
ling over den invloed de opge
slotene en niet vemieuivde lucht 
°P het leven der dieren etlplan-
ten> op de ontwikkeling van der-
selver cijeren en zaden; —10.° 
Reizen door Napels en Sicilië, 
door de liparische eilanden, en 
verscheiden deelen der Appenij-
nen, Pavia, 1792—1805,6 dl." 
m 8.vo Dit belangrijke werk be
vat geleerde aanmerkingen over_ 

den Vesuvius, de Hondsgrot, 
den Etna, het meer v&nAgna-
iio; de kikvorschen van Monter 
Nuovo; over de Molische eilan
den, van welke dat van Alienda, 
nog niet beschreven was; over 
dat van Slromboli, met zijnen 
onophoudelijk vuurspuwenden 
berg, waarvan HOMERUS in zijne 
Odyssea spreekt, en die zelfs 
voor de geboorte van den Griek
senen dichter reeds braakte. Hij 
levert in hetzelve ook de geschie
denis van verscheiden dieren 
der kust van Comachio, enz; — 
11.° Scheikundig onderzoek der 
proefnemingen van GOETTLING be
trekkelijk het phosphorisch licht 
van KUNKEL , enz., Modena, 
1796, in 8.™ De leer van 
GOETTLING werd in Frankrijk 
door FOÜIICROY en VAÜQEEUN en 
in Italië door SPALLANZANI ver
slagen; — 12.° Waarnemingen 
betrekkelijk de uitwaseming der 
planten; men vindt in dezelve 
bevestigd en vermeerderd, de 
proefnemingen van SÈNEmÈRen 
INGENHOUSZ; — 13.° Verhande
lingen over de ademhaling. Dit 
is een der belangrijkste werken 
van SPALLANZANI, waaraan hij 
nog kort voor zijn overlijden 
arbeidde. Hij had hetzelve in 
handschrift nagelaten, en het 
verscheen in het licht te Milane, 
•1803, 2 dl.» in 8.™; — 14.<> 
B?ie/,2MsseH«g',Dezelveverscheen 
evenzeer na den dood des schrij
vers in het licht, die zijne waar
nemingen , aan de meest be
roemde mannen van Europa 
mededeelde, zpo als aan VOL-
TAIRE, ALGAROTTI, ZANOTI .PUIAT, 
LUCCHESINI, GIOBERT.SAUSSURE, 
SENEBIER, BONNET, HAUEU, SE-
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VERO-LOPEZ, enz. Hij onderzoekt 
in dezelve de vleesachtige vleu
gels der vledermuizen, aan welke 
hij het zintuig des gevoels in 
de hoogste mate toeschrijft; de 
phosphorische hoedanigheid der 
dierplanten, belangrijke bijzon
derheden betrekkelijk het zee
gras of de wier, de veelvoeten 
en het madreporas, de zee-spons, 
de zee-egels de brandnetels, de 
krabben, en die soort vanzee-
kreeften (bernard l'ermite), 
welke de ledige schelpen op
sporen, om er als kluizenaars 
in te leven, enz. enz. De stijl 
van dezen te regt beroemden 
natuurkundige, is in het alge
meen naauwkeurig, edel en zelfs 
sierlijk. Zijn groote roem; en 
de opbrengst zijner talrijke wer
ken, waarvan de meeste ver
scheiden uitgaven hadden, zou
den hem hebben moeten verrij
ken ; maar hij besteedde bijna 
zijne' geheele fortuin, aan de 
kosten, waartoe hem zijne me
nigvuldige proefnemingen mede-
sleepte. LEOPOLD, groot-hertog 
van Toskanen, en later keizer, 
beriep hem naar Florence, ten 
einde er met den beroemden 
NANNONI, hetgaslhuis van St. Ma
rie Nuova te besturen; hij raad» 
pleegde hem ten opzigte van ver
scheiden scheikundige proefne
mingen, welke wetenschap deze 
vorst met het beste gevolg be
oefende: hij vereerde SPAIXAN-
ZAM met zijn vertrouwen en 
zijne achting. Er is in 1822, 
door den hoogleeraar CAHDINAU 
eene volledige uitgave der Wer
kenvan SRUUNZAM , aangekon
digd, Bologna, 16 dl.», in8.vo 

SPANHEIM (FKEDEKJK) , op den 
eersten dag van het jaar 1600, 
te Amberg in den Opper-Palts, 
geboren, bezocht een gedeelte 
van Duitschland en Frankrijk, 
en hield zich te Gerieve op. Hij 
verkreeg in 1626 eenen leerstoel 
der wijsbegeerte,' en in 1631, 
bij het overlijden van BENEDIC-
TÜS TÜKKETIN werd hij hoogter
aar in de godgeleerdheid. In 
1642 werd hij naar Leyden be
roepen, om er dezelfde betrek
king te bekleeden. Hij overleed 
aldaar in 1649. Zijne voornaam
ste werken zijn: 1.° Geschied
kundige aanteekeningen op het 
leven en den dood van Cmus-
TOFFEL , burggraaf van Dhona, 
in 4.»o; — 2.o DubiaEvange-
lica, in 7 stukken, 1700, 2 
dl.% in 4.*o- — 3.° Etcereita-
tiones de gratia miversali, 3 
dl.», in 8.v°; — 4.° Levensbe
schrijving der PaltS'keurvorstin, 
in 4. t 0 ; — 5.o de Ziveedsche 
Soldaat, Geneve, 1633, in8f, 
— 6.o de Ztvitsersche Mercurins, 
1634 enz. Bijna al deze wer
ken, zijn door sekte-vooroor-
deelen, die den geest van dezen 
geleerden en werkzamett schrij
ver benevelden, ontsierd. 

SPAKHEIM (FREDERIK), tweede 
zoon van den voorgaande, w 
Geneve, in 1632 geboren, werd 

hoogleeraar in de godgeleerd
heid ie Leyden, alwaar hij ifl 

1701 overleed. Men heeft van . 
hem eene Kerkelijke Geschied*' 
nis en verscheiden andere per
ken in het Latijn, gezamenlijk 
in 3 dl." in fol. te Leyden ge
drukt, 1701—1703. Er straal 
in dezelve vele geleerdheid door 
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maar nog meer • vooroordeelen 
en haat tegen de Catholijke 
Kerk. — Zijn oudere broeder 
EZECHIEL SPANHEIM, in 1629 
te Geneve geboren, was gou
verneur van den prins palts
keurvorst, en reisde met hem 
naar de voornaamste hoven van 
Italië, te Florence, te Mantua, 
te Parma, leModena, te Rome, 
ten einde de gangen der Catho
lijke keurvorsten bij die hoven 
na te gaan. In 1665, te Hei-
delberg teruggekeerd, werd hij 
door den palts-keurvorst, tot 
verschillende belangrijke onder
handelingen gebruikt. De keur
vorst van Brandenburg verzocht 
om hem aan den palts-keurvorst 
en belastte hem met verschil
lende gezantschappen. Hij over
leed te Londen, in 1710. De 
meest bekende zijner werken 
zijn: l.o De prmstantia et usu 
nutnismatum antiquorum, waar
van de beste uitgaf is die van 
Amsterdam, 1717, 2 dl.n in 
fol. een zeer geleerd en regel
matig werk; — 2.° verscheiden 
Brieven en Verhandelingen, over 
verschillende zeldzame en be
langrijke gedenkpenningen, enz. 
enz. 

SPANNOCCHI (N.), een edelman 
van Sienna, in de 17.e eeuw, 
onderscheidde zich door de be
gaafdheid om in zeer fijn schrift 
te schrijven. Blen heeft van 
hem het Evangelie van den 
H. JOANNES, dat op het einde 
der H. Mis gelezen wordt, zon
der eenige verkorting, op per
kament, in eene ruimte ter 
grootte van den pink-nagel, en 

• toch met zulke welgevormde 

letters' geschreven, dat dit ge
schrift met dat der beste schrij
vers kon vergeleken worden. De 
ouden beoefenden ook dit zeer 
kleine schrift. JELIANUS spreekt 
over eenen GAIAICRATUS van La-
cedemon, dié op eene giersten-
korrel, met gouden letters een 
koppeldicht schreef. —- Zie ALÜM-
NO en BOVEBICK. 

SPARTACDS, hoofd van den 
tweeden opstand der slaven, 
zelf slaaf en een berucht zwaard
vechter , in Thraciè', in het 
jaar 650 na Rome geboren. Met 
vermetelheid en moed en eene 
verbazende kracht begaafd, Averd 
hij> door den invloed, welken 
hem deze hoedanigheden gaven, 
de schrik van Italië, en de 
overwinnaar der Romeinen. Hij 
was te Cagua, in eene plaats, 
tot de uitoefeningen van zijnen, 
staat bestemd» opgesloten, toen 
hij, door Ciuxus en OEKOMAÜS, 
zijne lotgenooten ondersteund ,' 
zijne gevangenis openbrak, de 
stad ontvlugtte, en in het open 
veld weldra (72 vóór J. C.), 
een aantal ontvlugte slaven.., ge
lukzoekers en struikroovers ver-
eenigde, aan welker, hoofd hij 
zich op den berg Cervisius ver
schanste. Van daar deed hij 
zijne strpoperijen, door de ge-
heele naburige landstreek, en 
het vooruitzigt op plundering, 
vergrootte dagelijks zijne bende, 
dezelve werd zoo geducht, dat 
zij eindelijk de aandacht van 
den senaat deed ontwaken. De 
Pretors VARJNHJS GIABER en Pu-
BLIÜS VALERIÜS trokken tegen 
SPARTACUS op, die hen over
won, hunne legerplaats plun-
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derde en een aantal gevangenen 
maakte. Door zijnen voorspoed 
trotsch geworden, deed hij zich 
tot veldheer uitroepen, benoem
de hetors of bijldragers, die voor 
flem uit, de bondels der over
wonnen pretors droegen, en hij 
verklaarde den oorlog aan Rome. 
liEsiüLUs kwam met een sterk 
leger hem in de Appenijnen aan-
valien, maar SPARTACDS versloeg 
hem geheel en al, en maakte 
daarenboven eenen aanzienlijken 
K Hp verloor echter in den 
stajd zijnen luitenant Cmxns: 
tos I f !n Zijne oude m e e s -
S L T e.s,teSe™n, nood
d e h j d r i e ^ ^ 
sche krijgsgevangenen, om als 
zwaardvechters te striiden t i 
« f daardoor de i S é ^ 
heden van fijnen v r i e V K ? . 
eeren. Hij volgde hierin het 
jree e gebruik VRomeineï 
na, die na den dood van esni 

« , • C«Z2' ^^J1 ia-
«aw verre^nHf6..801^1^ op 
waren? laaS

WlJzeverwoeSt 

eenden, d a a r f e w i l d e terug! 

veleongeluSen9/' ?an z<>o 
^ « t e r u g S / l ^ e i d t e 
k»Jgsmakl(eSaï'wlden zijne 

van hem scheiden, en verhie
ven hem op hunne schilden. 
Alstoen gaf SPARTACÜS zich aan 
alle begoochelingen der eerzucht 
over, die echter kort daarna 
in rook verdwenen. SPARTACÜS 
behaalde andermaal eene schit
terende zegepraal op CASSIUS, 
overrompelde bij Modern; de 
legerplaats van dien consul,en 
begaf zich op weg om,toste 
gaan belegeren. De verschrik
king verspreidde zich niet al
leen in deze groote stad, maar 
door geheel Italië. LDCIMUS CRAS-
SÜS trok hem met een uitgele
zen legercorps te gemoet, en, 
gelukkiger dan zijne voorgan
gers , overwon hij hem en dreef 
hem op de vlugt. SPARTACÜS 
nam de wijk naar iintzzo, ten 
einde naar «Sïcife'ëovertesteken; 
maar Licimos sneed hem den 
zeeweg af. Van alle zijden om
singeld, besloot SPARTACÜS niet 
de wapens in de hand te sne
ven. Al zijne soldaten zwoeren 
denzelfden eed. Vóór den slag, | 
die in het jaar 70 vóór J- C ; 
plaats had, doodde hij, aan het ; 
hoofd van zijn leger, zijn paard» \ 
terwijl hij zeide: » Indien ik | 
overwinnaar bon, zal het mij i 
aan geene paarden ontbreken; j 
word ik overwonnen, dan «1 ! 
ik dezelve niet meer noodig ; 
hebben." Het gevecht begon 
aan beide zijden, met eene f 
lijke woede; SPARTACÜS verde
digde zich tot het uiterste, f 
daar hij zich volstrekt niet wilde 
overgeven, sneuvelde hij, »et 

wonden bedekt, op eenenhoop 
vijanden, door hem eigenhandig 
nedergeveld. De dood van SPA»-
TATÜS bragi in Rome een l* 



S P A. — S P É. 191 

vendige vreugde te weeg, en 
men vierde er deze gelukkige 
gebeurtenis, door feesten, en 
openbare spelen. BERNARDUS SAD-
RIN heeft dezen zwaardvechter 
tot den held van een treurspel 
gekozen, hetwelk zijnen naam 
draagt, en waarover LAHARPE 
eene zeer gepaste critiek heeft 
vervaardigd (zie SAURIN (BER
NARDUS JOZEF). [Ook heeft hij 

- aan MEISZNER tot onderwerp ge
diend, in zijn werk getiteld: 
SPARTACUS of de Oorlog der 
zwaardvechters}. ' 

SPARTIANÜS (JJLIÜS), een La-
tijnsch geschiedschrijver, had 
zamengesteld het Leven van 
al de Romeinsche keizers, van 
af JDHÜS CESAR , tot keizer 
DIOCLETIANÜS, onder wien hij 
leefde; maar er blijven ons enkel 
over (in de Historm Atigustce 
scriptores, Leyden, 1670 en 
1671, 2 .dl.» in 8.™) de Levens
beschrijvingen van HADRIANUS, 
van Muos VERUS CAESAR, aan
genomen zoon van HADRIANDS, 
van DIDIÜS JULIANUS, van SEP-
TIMUS SEVERÜS, van CARACALLA 
en van GETA zijnen broeder; 
het overige is verloren gegaan. 
Men vindt in dezelve belang
rijke trekken, geschikt om de 
meesters van het oude Rome 
te doen kennen. De overdreven 
bewonderaars en lofredenaars van 
zekere keizers hebben SPARTI
ANÜS al te zeer gelaakt, die hen 
door niet zeer vereerende bij
zonderheden heeft doen ken
nen,- wat de hoofdzaak betreft, 
zoo kan SPARTIANÜS niet als 
voorbeeld in het stuk van ge
schiedenis worden v00igesteld. 

[Zie LAMPRIDIUS — Muvs — ] . 

SPÉ of SPÉE (FREDERIK)', uit 
eene adellijke familie te Lan-
genfeUt, bij Kaysersiverth, in 
1595, 'geboren, werd in 1615 
Jesuit, onderwees te Keulen de 
wijsbegeerte en godgeleerdheid, 
wijdde zich vervolgens aan de 
missien toe, en oefende de 
bedieningen dezer moeijelijke 
belrekking met 'al den ijver 
uit, welken de godsdienst kan, 
inboezemen. Het is voorna
melijk in het bisdom Hildesheim 
dat hijvde catholijken, die wan
kelend in het geloof waren, 
weder bevestigde, en diegene tot 
de eenheid der Kerk terug bragt, 
welke de ketterij er reeds van 
gescheiden had.. Zijne bemoei-
jingen verbitterden de ketters 
zoa zeer, dat zij aanslagen op 
zijn leven maakten. Hij begaf 
zich vervolgens naar Trier, 
wijdde zich geheel toe aan de 
dienst der ziekenhuizen en sol
daten , en overleed den 7 Augus
tus 1635. Er bestaat van hem: 
1.° Cautio crintinalis seu de 
processibus contra Sagas, Rin-
thel, 1631, in 8.™ $ waarvan 
er eene "nieuwe uitgave is ver
schenen, te Frankfort,, en eene 
andere. in hetzelfde jaar te Keu
len. Pater SPÉ bestrijdt de. 
vooroordeelen zijner eeuw, en 
de misslagen, die door de regters 
begaan worden in de pleitge-
dingen tegen de toovenaars en 
tooveressen. De geleerde Jesuit 
toont aan, dat het volk, altijd 
overdreven, tooverijen meent te 
zien, waar er zelfs geen schijn 
van bestaat; maar hij ontkent 
niet dat de tooverkunst moge-
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lijk en zelfs wezenlijk zij, of
schoon in veel minder gevallen 
dan men toenmaals geloofde. 
Het is op te merken dat pater 
SPE in eenen tijd leefde, waarin 
men tegen de tooverij niet durfde 
schrijven; en wij schrijven in den 
tijd, waarin men, zonder zich 
aan de bespotting der schoone 
geesten bloot 'te stellen, er het 
bestaan niet van kan verdedigen. 
Zoodanig zijnde omwentelingen, 
die met vele andere, de geschie
denis van den menschelijken 
geest uitmaken, en die aan 
eiken juist denkenden geest een 
voorzigtig wantrouwen voor de 
in zwang zijnde gevoelens moeten 
inboezemen. (Zie BODIN — Jo-
ANNES — , BROWN — , THOMAS 
—-, FAUSTUS — , JOANNES — , 
DELVIÓ, DE HAAN, MAFFEÏ — , 
FRANCISCÜS SCIPIO — , MEAD) — J 
2." Exercitia aurea trium vir-
tutem theologicarum, Keulen, 
1649. De beroemde LEIBMTZ 
zwaait aan dezen Jesuit den 
grootsten lof toe, en noemt 
hem een uitmuntend man, wiens 
gedachtenis aan de wijzen en 
geleerden dierbaar moet zijn. — 
Excellentis viri memoria eruditis 
etiam ac sapientibus in pretio 
esse debet. Tentamina Theodic., 
eerste gedeelte. 

* SPEED (JOAKNES), een Engel-
sche aardrijkskundige en ge
schiedschrijver , te Farrington 
m het graafschap Chester, uit 
eene arme familie geboren. Hii 
oefende eerst het beroep van 
fileermaker uit; maar daar zijne 
neiging hém tot de beoefening 
der wetenschappen mede sleepte 
wachtte hij eenen gnnstigen 

oogenblik af, om aan dat verlan
gen te voldoen. Hij deelde zulks 
mede aan een' zijner klanten, 
een rijk en vermogend man, 
die zijn Mecenas werd; en zich 
naar Cambridge begeven heb
bende, was hij door zijn gedrag 
en zijne snelle vorderingen,het 
toonbeeld der overige kweekelin-
gen. SPEED verkreeg verschei
den posten, even zoo voordeelig 
als vereerend, en verdiende de 
weldaden van JACOBUS I. Zijne 
meest bekende werken zijn:l.° 
Tooneei van Groot-BrittamU, 
1606, herdrukt onder den titel 
van Geographische beschrijving 
der koningrijken Engeland, 
Schotland, Ierland en naburige 
eilanden, met de graafschappen, 
canlons en steden van het ko
ningrijk Engeland, Londen, 
1656, in fol. De beschrijvingen 
der graafschappen, zijn bijna 
niets anders dan zeer beknopte 
uittreksels van het werk van 
CAMPDEN , die hetzelfde' onder
werp behandeld had. .De kaar
ten zijn naauwkeurig en men 
kan dezelve alsnog raadplegen: 
— 2.° Geschiedenis van Gróót-
Brittannië onder de overwinmn-

\ gen der Romeinen, Saksers, 
Deenen, Noormannen enz. van 
af Jouus CJGSAR tot JACOBS 
I , Londen, 1614, in fol.;, ~" 
3.o Eene menigte van getinif1 

of Geslachtrekening der 'tóW 
Schrift, bevestigende de waar
heid der gewijde geschiedenis en 
der menschheid van J. 'C. Deze 

schrijver bezat eene groote w 
leerdheid, zoo wel in degewiF 
als ongewijde wetenschappen-
Hij overleed te Londen in 16^-
Zijne gezamenlijke Werken zün 
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te Londen, in 1723, in fol. 
in het licht gegeven. 

* SPEET (JOANNES PETRUS), 
te Augsburg van catholijke ou
ders geboren; bloeide in de laat
ste helft der zeventiende eeuw. 
Hij maakte goede studiën, leer- •! 
de zorgvuldig het ïïebreeuwsch, 
en werd zeer bekwaam in de 
kennis dier taal. Ofschoon in 
de catholijke godsdienst opge
voed , en ondanks dat zijne 
familie dezelve beleed, omhelsde 
hij het lutheranismus; maar 
hij bleef er niet meer aan ge
hecht, dan hij zulks aan de 
godsdienst was geweest, waarin 
hij geboren was. Hij verliet 
de protestanten van Augsburg, 
om zich bij de socinianen te 
voegen, de socinianen om doops
gezind te worden; terwijl hij 
daarna alle christelijke genoot
schappen verzaakte, werd hij 
te Amsterdam, joodsch, en legde 
zijnen naam af, om dien van 
MOZES HERMAN aantenemen. 
Ofschoon hij het jodendom niet 
heeft afgezworen, schijnt het 
echter dat hij geen beter jood, 
was, dan hij goede christen 
was geweest; hij is ten minste 
heviglijk verdacht van met God
verzaking te hebben geëindigd. 
Eenige geleerde protestanten 
ondernamen, om hem tot het 
lutheranismus terug te brengen; 
maar hunne pogingen waren 
vruchteloos. Hij overleed te 
Amsterdam, in 1701. Men 
heeft beweerd dat hij door de 
joden vergeven was, wijl zij 
meenden-, dat hij hunner gods--
dienst niet opregtelijk was toe-

XXIII DEEL. • ] 

gedaan, en met de fabels en onge
rijmdheden van den Talmud 
den spot dreef. Hetgene wat 
verwondering zou baren; indien 
iets in staat was, om bij een 
zoo wispelturig mensch ver
wondering te verwekken, is dat 
hij zelf, hoe geleerd hij ook 
was, den oorsprong des Chris-' 
tendoms willende verklaren, 
in niet minder buitensporige 
droomerijen en ongerijmdheden 
verviel. Hij was KNORR VAN 
ROSENROTH behulpzaam in zijne 
uitgave der Cabbala denudata, 
en gaf, in Latijnsche alcaïsche 
verzen, eene vrij sierlijke, ver
taling der ode Mi Camocha in 
het licht. 

SMXMAN (Sir HENDRIK), een 
Engelsche oudheidkundige en 
ridder, in 1562, te Cougham, 
bij Lynn-Regis geboren, en te 
Londen, in 1641 overleden, 
maakte zich zeer bekwaam in 
de geschiedenis van Engeland. 
Ook legde hij er zich op toe, 
om den chaos der woorden van 
het plat-latijn te ontwarren. 
Men heeft van hem: 1.° Glos
sarium arc/mologicum, Londen, 
1664 en 1687, in fol. De 
laatste uitgave is de beste. Hij 
verklaart in dit werk de onbe
schaafde en vreemde uitdrukkin
gen, de oude weder in gebruik 
gebragte, en de sedert het verval 
van het Romeinsche rijk nieuw 
uitgevondene woorden; — 2.° 
Viüare Anglicum, in S.vo; dit 
is eene alphabetische beschrijving 
der sleden, vlekken en dorpen 
van Engeland; — 3.° Eene 
Verzameling der Kerlivergade~ 
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ringen van Engeland. DAVID 
WILKIKS heeft in 1737, eene 
vollediger uitgave van dit werk 
geleverd, dan de eerste was, 
welke slechts uit 2 dl.n in fol. 
bestond, 1639 en 1664. De 
door ons aangehaalde, en die 
de beste is, bestaat uit 4 dl.n 

in fol. dezelve bevat al de kerk
vergaderingen die in Groot-Brit-
tannië en Ierland, door de 
catholijken en de sectarissen 
van 946 tot 1717 gehouden 
zijn; — 4.o VilaAlfrediMagni, 
Oxford ,1678, in fol.; — 5.» Co
dex legum, veternm statutorum 
Anglice, door WILKINS in zijne 
Leges anglo-sawonicm, Londen, 
1721, in fol. opgenomen; — 
6." Zijne Nagelatene Werken 
in het Engelsen, die door Gut-
sou zijn in het licht gegeven, 
Oxford, 1698, in fol. Men 
•weet niet, waarom de uilgever 
er niet in heeft opgenomen ,-
eene verhandeling van SPELMAN 
getiteld: Geschiedenis en nood
lottigheid der heiligschendingen,, 
door daadsaken en voorbeelden 
bewaarheid, enz. een werk dat 
eene zekere betrekking heeft 
met de verhandeling van LAC-
TANTIDS, De mortibus persecu-
torum. — 

SPENOE (JOZEF), een geleerde 
Engelsche letterkundige, in 
1698, te Winchester geboren 
ontving in 1727, te Oxford Ij 
den graad van meester in de 
vrije kunsten, onderwees langen 
«Jd de schoone letteren, en 
vooral de dichtkunst, en óver-
eed in 1768. Men heeft hem 

te danken: ï.« Nasporingenten 
opstgte van de betrekkingen 

gen,' die tusschen de geschrif
ten der romeinsche dichters, 
en datgene wat van de oude 
kunstenaars overblijft, bestaan, 
ten einde dezelve door elkander 
te verklaren,, 1747in fol, voorde 
derde maal in 1774 herdrukt; — 
2.° Crito of samenspraak over 
de schoonheid, 1752, in 8/*»; 
-— 3.° Aanmerkingen op ¥«-
GILIUS , 1767, in 4.t0 Het 
eerste werk, was eene Criliè 
der vertaling van de Odyssen 
door POPE. 

SPENCER of liever SPENSËR (ED-
MOND), een Engelsche dichter,te 
Londen in 1553 geboren en in 
1598 overleden. De koningin 
ELIZABETH stelde hem grote
lijks op prijs: zij deed hem 100 
ponden sterlings uittellen, voor. 
een door hem haar aangeboden 
dichtstuk. . Hij werd daardoor 
niet rijker, maar leefde onge
lukkiglijk, en stierf, in'dan 
volsten zin van het woord den 
hongerdood. Nadat de graaf van 
Essex, hem op het punt dat 
hij den geest zoude geven, 2U 
ponden sterlings gezonden hm, 
zeide hij: Brengt dit geld ieni'J 
ik heb den lijd niet om helzew 
te verteren. Onder de werken 
van SPENCER wordt het meeste 
gezocht zijne Fairy Qüeen (ïo"* 
vergodin), en verscheiden g?* 
zangen. Zijne versificatie is 
zacht, en zijne verbeelding5' 
kracht somtijds schitterend. 'n-

tusschen verveelt zijn werk do°.r 

langdradige allegoriën, en ^ 
mg beteekenende beschrijving* 
Ook mishaagt hij aan wijze»6-

den, door zijne gemaaktbeden'. 
en de laffe lofspraken aan EU' 
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ZABETH en hare hovelingen toe
gezwaaid, op eene wijze eenen 
hongerigen dichter waardig. 

SPENCER (JOANNES), t&Bocton, 
in het graafschap Kent, in 1630 
geboren, werd meester van het 
Christus-Collegië, en deken van 
Ely, en overleed in 1695. Men 
heeft van hem: 1.» 'een werk 
over de wetten der Hebreërs, en 
de aanleiding tot die wetten; 
— 2.° Verhandeling over de 
wonderwerken en dé ijdelheid 
der droomen, in het Engelsch; 
— 3.o Verhandeling over de-
volks-profetiën, en verscheiden 
andere geschriften, te Cambrid
ge, m 1727, in 2 dl.» in fol. 
gedrukt, waarin, men vele ge
leerdheid , en verscheiden zon
derlinge aanmerkingen aantreft. 
-1- Men moet hem niet verwar
ren met "WtttiAii SPENCER , lid 
van' het Drieè'enheids-collegie te 
Cambridge, van wien er eene 
zeer goede Grieksche en Latijn-
sche uitgave bestaat der Ver
handeling van ORIGENES tegen j 
CELSUS en van de.Philocalia, ' 
met aanteekeningen vol geleerd
heid. Dit werk verscheen te i 
Cambridge, in. 1658, in 4 > in ' 
het licht. 

* SPENER (PHIUPPDS JACOBUS), 
een beroemde leeraar der protes-
tantsche kerk, als dé stichter' 
der secte beschouwd:, Piëtisten 
& a m d . ' w e r d d e * 13 Januarij 
ibó5, te Ribeauviller of Rap-
poltsweiler, in den£foaS,gebo-
Z*> ®n was. de zoon van eenen 
raadsheer, M dienst van- den 
«atsten graaf van Ribeaupierre. 

N 

Na uitmuntende studiën te heb
ben gemaakt, werd hij in 1654 
onderwijzer der beide prinsen 
van Birkenveld, met welke hij 
twee jaren te Straatsburg door-
bragt; vervolgens reisde hij door 
Buitschland, Frankrijk en Zwit-. 
seriand. Te Bazel beoefende hij 
het Hebreeuwsch onder den be
roemden BÜXTORP, en te-Lyon 
leerde hij pater MENESTRIER ken
nen , die hem smaak inboezem
de voor de wapenschildkunde, 
eene wetenschap, welke hij naar 
Diiitsóhland overbragt ,In 1663 
te Straatsburg teruggekeerd, 

. nam hij aldaar eene onderge
schikte betrekking van predi
kant aan, en verwierf weldra 
door zijne welsprekendheid, de 
zuiverheid zijner zeden en zijne 
godsvrucht zulk eenen roem, 
dat de senaat van Frankfort 
aan den 3Ieinr 'hem den eersten 
post onder de predikanten dier 
stad aanbood (1666). Hij ver^ 
bleef aldaar 20 jaren; en over
tuigd dat de koele predikatiën, 
welke het hoofdbestanddeel der 
protestantsche godsdienstoefe
ningen uitmaken, op de- groote 
volksmenigten, niet veel uitwerk
sel kunnen te weeg brengen, 
voerde hij, in 1670, ten zijnen 
huize, bijzondere vergaderingen 
in, in• welke hij, na godvruch
tige handelingen, op eene een
voudige en zeer verkorte wijze, 
den inhoud zijner leerrede her
haalde, en eenlge verzen des 
Nieuwen Testaments verklaarde. 
Ten einde degene, welke hij on
derwees des te beter in te lich
ten, stond hij hun toe, hunne 
twijfelingen te opperen, en op-
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helderingen'te vragen. De vrou
wen werden bij deze oefeningen 
toegelaten, doch waren van de 
mannen gescheiden, en zelfs 
onzigtbaar voor dezelve. Men 
noemde deze vereenigingenGod-
michtige collegiön, en zij be
stonden zonder eenige klagten, 
verscheiden jaren. Er ontston
den ook dergelijke vergaderin
gen in verscheiden steden van 
Duitschland;- doch er slopen mis
bruiken in dezelve, en van alle 
kanten verhief men tegen dezelve 
zijne stem. SPENER trachtte zijne 
instelling te regtvaardigen, door 
een geschrift, getiteld: Dia de-
sideria, waarin hij de noodza
kelijkheid trachtte aantetoonen, 
eener algemeene hervorming in 
alle standen der maatschappij, 
en voornamelijk onder de gees
telijken , welker studiën, zeide 
hij, enkel de rigting hadden, 
om de predikanten in godsdien
stige twistreden te doen schit
teren , in plaats van hen te 
doordringen met dien geest van 
naastenliefde, • van nederigheid 
en godvruchtige gevoelens, welke 
de geloovigen stichten. Daar hij 
zich niet te vreden stelde met 
het kwaad aanteduiden, stelde 
hij ook de middelen voor, om 
hetzelve te genezen, en hg gin" 
voort met het ontwerp van he£ 
vorming, waarmede hij begon
nen was. Intusschen wilde de 
keurvorst van Saksen, die hem 
op zijne yeldtogten had leeren 
kennen, hem ha zijne dienst 
lokken, en SPENER gaf gehoor 
aan zijne aanzoeken, in'het 
vooruitzigt van meer nut te zul
len stichten, aan een hof, dat 
toenmaals zeer bedorven was. 

en in een land, hetwelk de 
voornaamste protestantsche uni
versiteiten bevatte. Op dit nieu
we tooneel beijverde hij zich, öra 

• door geschriften , leerreden en 
vooral door onderrigtingen, de 
geesten te winnen; maar hij 
werd in twee godsdienstige ge
schillen gewikkeld, die hem met 
den keurvorst in onmin bragten, 
welke prins hem niet meer toe
stond voor hem te verschijnen, 
en zelfs niet meer in zijn gehoor 
kwam. Hij nam alstoen (1690) 
den post aan van inspecteur en 
eersten leeraar der St. Nicohus-
kerk te Berlijn, en het gelukte 
hem, zijn hervormingsstelsel, 
in de nieuwelings door den keur
vorst van Brandenburg gestichte 
hoogeschool van HalU te doen 
invoeren. Deze stad werd als
toen het middelpunt van het 
pietismus, en al de luterschen 
van Duitschland verdeelden zich 
in twee verschillende partijen: 

de "regtzinnigen, bevattende de 
• universiteiten ,van Saksen, ^ 
•de piëtisten of Spenerianen, die 
te Balie heerschtèn. De Jeer' 
aars van Wittemberg gaven een 
werk in het licht, waarin zij 
264 kettersche stellingen, inde 
werken van SPEHER verspreid» 
bekendmaakten. Laatstgenoemde 

verdedigde zich met zeer veel 
talent. FREDERIK AUGUSTUSI,die 
in 1694, keurvorst van-Saks® 
was geworden, spoorde hem aan. 
om naar Dresden terugtekomen. 
en zijne oude betrekkingen we
der optevatlen; maar hij ^m 

Berlijn niet weder verlaten,e» 
overleed aldaar den 5 FebruarU 
1705. Eenige zijner gevoelens 
zijn niet zeer overeenkomst'B 
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met de symbolische boeken der 
lutheranen. Dat, hetwelk de 
godgeleerdheid boven eene we
tenschap verheft, en er een in
wendig licht van maakt, schijnt 
tot het mysticismus te geleiden 
en SPENER schijnt tot de catho-
lijke kerk te haderen, door de 
verdiensten, welke hij aan de 
goede werken toeschrijft. Zijne 
denkbeelden betrekkelijk eene 
tweede komst van CHRISTUS ma
ken eene geheel nieuwe geloofs
leer uit. Hij heeft een aantal 
godgeleerde werken in de Hoog-
duitsche taal nagelaten, welke 
thans vergeten zijn. Zijne ge
schied- en wapenschild-kundige 
werken, in het Latijn geschre
ven, voeren ten titel: 1.° Syl* 
loge genealogico-historica e nu
mero, pmcipnarum familianm 
quibus suos principes Germania 
nostra debet XII ex hibens etc. 
Frankfort, 1665, in S.vo,- — 
2.° Theatrum noUUtatis Euro
pee , etc. 1668—78, ib 4 dl.» 
in fol.; — 3.° Gommentarius 
historicus in insignia serenissimcn 
domus Saxonim, 1668, in 4. t0; 
— b.°. Insignium theoria, seu 
operis heraldici pars speciales, 
1680; pars generalis, 1690, 2 
dl.» in fol., in 1717 herdrukt; 
•— 5.o Illustriores Gallice slirpes 
tabulis genealogicis comprehen-
sa?, 1689, in fol. —Zijnzoon, 
JACOBDS KAKEL SPENER, in 1730 
overleden, heeft verscheiden 
hooggeschatte werken nagelaten: 
1." Historia Germanica miiver-
salis et pragmatica, 2 dl;»'in 
8.vo; — 2.o Notitia Germanias 
anUquw, 171.7, in 4.to 

N 

• SPEMSER. — Zie SPENCER. 

SPERONIDEGLIALVAROTTI (SPE-

RONIUS), een Italiaansche letter
kundige, te Padua, in 1500, 
uit eene adellijke familie gebo
ren, en in 1588 overleden, be
gon- reeds in den' ouderdom van 
24 jaren, in zijne geboorteplaats 
de wijsbegeerte te onderwijzen. 
Na dat de overheden dier stad 
hem naar Venetië hadden ge
zonden, verwierf hij zoo veel 
roem, dat wanneer hij in den 
senaat sprak, de advokaten en 
regters der overige regtbanken, 
de pleitzaal verlieten, om hem 
te hooren. De voornaamste wer
ken van SPERONI zijn: 1.° Za-
menspraken, in het Italiaansch-, 

3 

SPERLING (OTTO), in 1602, 
te Hamburg geboren, beoefende 
de geneeskunde in Italië, reisde 
door Dalmatië, ten einde er de 
geneeskundige' kruiden te on
derzoeken, werd vervolgens tot 
natuurkundige der stad Berghen 
in Noorwégen benoemd, in 1638 
lijfarts van den koning van De
nemarken, en in 1642, natuur-

. kundige van Eoppenhagen. Hij 
werd' in de ongenade van den 
graaf van Ulfeld (zie dat artikel) 
gewikkeld; in 1664 in de ge
vangenis opgesloten, waarin h|j 
in 1681, overleed. Men heeft 
van hem verscheiden werken 
over de gedenkpenningen en 
oudheden, een Gdtologus der 

* planten van Denemarken, in do 
Gista medica van BARTHOLINOS , 
en eene Naamlijst der planten 
uit den tuin van CHRISTIAAN IV, 
Eoppenhagen, 1642 in 12.m0 
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Venetië 1595, in $.v> Er zijn 
er tien over zedekundige on
derwerpen. SPERONI las de oude 
schrijvers, en.ontleende uit de
zelve wat zij goeds hadden, zoo-
dat zijne dieverijen minder in 
het oog vielen; — 2.° Camee, 
treurspel, 1597, in 4.*°;— 3.° 
Medevoeringen, 1596, in 4.*j> ; 
— 4.o Over den voorrang der 
vorsten, in het Italiaansch, 1598, 
in 4,to; __ 5,0 Brieven, 1606, 
in 12.rao 

f SPIEGEL (HEHPRIK LAÜ» 
KENSZ), een Hollandsche dichter, 
uit eene oude familie gesproten, 
werd te Amsterdam, den 11 
Haart 1549, geboren; hij ont
ving eene letterkundige opvoe
ding, en na zich op den han
del te hebben toegelegd, verwierf 
hij in denzelven eene aanzien
lijke fortuin. Hij wisselde de 

" werkzaamheden des handels met 
de beoefening der letteren af; 
en zijne moedertaal had hem 
bij hare ontwikkeling, of liever 
bij hare restauratie, de grootste 
verpligtingen te danken. De Re
derijk-kamers, waarvan hij lid 
was, werd eene soort van natio
nale akademie. De beroemdste 
tijdgenooten van SPIEGEL , zoo 
als ROEMER VISSCHER , COORN-
HERT, DOUSA (zie die artik.) en 
anderen, schepten vermaak in 
zijnen omgang of in zijne brief
wisseling ; voor de weldadigheid, 
voor de letteren en de kunsten 
maakte hij het edelste gebruik 
van zijne rijkdommen. Hij w a s 
zoo zeer van alle eerzucht ver- I 
wijderd, dat toen hij tot lid van I 
den raad der admiraliteit der l 
stad Boom was benoemd, hij 

zich aan eene vrij zware boete 
ten voordeele der armen onder
wierp, liever dan dezen post te 
aanvaarden. Slechts het stille 
leven had aanvalligheden voor 
hem. Hij bezat een buitengoed 
buiten de Utrechlsche poort, aan 
de boorden üesAmstek, thans 
nog onder den naam van Meer-
huizen bekend, welks verblijf 
zijne letterkundige en wijsgee-
rige werkzaamheden veraange
naamde; maar hij werd, in het 
begin van 1612 het slagtoffer 
zijner vaderlijke liefde. Hij had 
te Allmaar kinderen, die ziek 
lagen aan de kinderpokken: wijl 

.hij dezelve niet gehad had, hield 
men er hem zorgvuldig van ver
wijderd ; hij bedroog echter de 
waakzaamheid, werd dpor de 
ziekte aangetast, en overleed 
aan dezelve. Zijn lijk werd naar 
Amsterdam gevoerd en in de 
Nieuwe-kerk aldaar begraven. 
Door latere dichters wordt SPIE
GEL, onder de opbouwers der 
Nederduitsche taal- en dicht
kunde, met roem vermeld; ook 
gaf men hem den bijnaam van 
Hollandschen ENNIUS. Van het 
dichtkundig genootschap, voor-
maals onder den naam van de 
kamer In liefde bloeijende, was 
hij een der voornaamste oprig-
ters en leden. Naar den smaaK 
der eeuw, schreef hij verschei
den jaren, voor deze kamer, 
Niemvjaars-Uederen. Reeds » 
1591 bezorgde hij de eerste uit
gave der rijm-hronyjk van BJ£ 
LIS STOKE. Verder schreef hij 
verscheiden kleine dichtstukken. 
meestal van zedekundigen 0l 

stichtelijken inhoud. VanalaP» 
werken, is echter het meeste 
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heroemd zijn Hertspiegel. Eerst 
drie jaren na»zijnen dood, te 
weten, in 1615, werd dit werk 
in het licht gegeven. 

* SPIELMANN (JACOBUS REIN-
HOLD), een scheikundige, den 
31 Maart 1722 te Straatsburg 
geboren, volbragt zijne eerste 
studiën in" die stad, en ging 
dezelve verder voorzetten, aan 
verscheiden universiteiten van 
Duitschland en te Parijs. In 
Straatsburg teruggekeerd, oe
fende hij eenigen tijd, in opvol; 
ging van zijnen vader, het beroep 
van apothekar uit, en ontving 
daarop den doctoralen graad in 
•de geneeskunde. In 1756, werd 
SPÏELMANN, aan de universiteit 
van Straatsburg, tot hoogleer
aar in de dichtkunde benoemd, 
daarna verkreeg hij eenen leer
stoel voor de genees-, schei- en 
kruidkunde en overleed in zijne 
geboorteplaats in 1783. Men 
heeft hem eene naauwkeurige 
ontleding te danken, der ver
schillende soorten van melk, 
de kennis van alle schadelijke 
of vergiftige planten van den 
Ekas, en andere belangrijke na-
sporingen i in zijne werken op-
geteekend. De voornaamste zijn: 
1.° Instilutiones chemicse prmlec-
tionibiis academies accommoda
tie, Straatsburg, 1763—1766, 
in 8.TO; — 2.° Institntiones ma' 
terhe mediene etc. Straatsburg, 
1774, in 8.vo, door zijnen zoon 
in het Hoogduitsch vertaald, ib. 
1775; —3.o Pharmacopcea gene
ralis, ibid, 1783, in 4 > ; — 4.° 
Verhandelingen-, 1777—1781, 
4 dl.a in 4.'<> SPIELMANN was lid 

of correspondent van verschil
lende akadèmiën en geleerde ge
nootschappen. 

SPIFAME (JACOBÜS PAOLUS), te 
Parijs geboren, was oorspron
kelijk van Lucca in Italië. Na 
verschillende posten té hebben 
bekleed [zoo als dien van raads
heer, van president bij het par
lement , van rekwestmeester, van 
staatsraad, trad hij in den gees? 
telijken staat], werd hij tot het 
bisdom Nevers verheven, en was 
bij de vergadering der staten, 
in 1557 te Parijs gehouden, 
tegenwoordig. Deze ligtzinnige 
en wellustige prelaat, onderhield 
toenmaals eene vrouw, die hem 
overreedde, zich met haar naar 
Geneve te begeven. SPIFAME , 
meer beheerscht door zijnen 
hartstqgt, dan overtuigd van 
de wijsheid der hervorming, 
vervoegde zich in 1559 bij CAL-
VINDS, én nam den naam van 
PASSY aan, een landgoed waar
van JOANNES SPIFAME, zijn va
der, heerwas. De patriarch der 
hervormden, zond hem als pre
dikant naar Orleans, tot den 
prins vanCoNDÉ. Deprinszond 
hem naar den rijksdag van 
Frankfort, ten einde de pro
testanten te regtvaardigen, die 
de wapens hadden opgevat, en 
tegen het koninklijke gezag wa
ren opgestaan, nadat der'Kerk 
te hebben verworpen. Te Ge
neve teruggekeerd, werd hij ver
dacht van onderhands te han
delen, om totdeGatholijkeKerk 
terugtekeeren. » Het is hierom, 
zegt een geschiedschrijver, dat. 
men eene gegronde of valsche be« 

4 
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schuldiging tegen hem opwierp, 
van .een valsch verdrag te heb
ben aangegaan, en hij werd ver
oordeeld, om onthoofd te wor
den.-" welk vonnis in 1566 ten 
uitvoer werd gebragt. Volgens 
eenen protestantschenschrijver, 
legde hij een groot berouw over 
zijne misdrijven aan den dag. 
Zou men niet kunnen aanne
men,.dat dit berouw voorname
lijk zijnen grond daarin had, 
dat hij met zoo vele ergernis de 
catholijke godsdienst had verla
ten ? — Zijn broeder, RDDOLF , 
advocaat bij het parlement van 
Parijs, [werd wegens zijne ei
genzinnige en vreemde verbeel
dingskracht van zijne betrekking 
pntzet. Hij nam den titel aan 
van Dictator, en dictatorisch en 
keizerlijk zegel-bewaarder, en 
is te Melun] in 1563 overleden. 
Hij is de schrijver van een zeld
zaam boek, getiteld; Dicear-
cliim Henrici, regis •christianis-
simi prógymnasmala, in S.vo, 
zonder jaartal of drukoord. Dit 
boekdeel bevat 300 besluiten of 
uitspraken zijner vinding, welke 
hij vooronderstelt in 1556 door 
HENDRIK II te zijn uitgevaardigd. 
Terwijl hij zich, even als zoo 
vele andere schrijvers, in de 
plaats van den souverein stelt, 
beveelt hij onder eenige nuttige 
en welberadene, onuitvoerbare 
Z * C 6 j " ? e h e e r At]FF"AI» heelt 
xut dit boek, de overwegingen 
overgenomen, welke het meest 
van zijnen smaak zijn geweest, 
en heeft dezelve in het licht 
gegeven, onder den litel van 
Vues etc. {hzigten van eenen 
staatkundige der Ï6.e eem\ p„ 
' 1M775, in 8.™-, Men moet 

hem niet verwarren met MAR-
TINÜS SPIÈAME, wiens platte ge
dichten in 15.83 , in 16.™° in 
het licht verschenen. \ 

'• SPIEGEL of SPIGELIUS (ADRIA-
NÖS), te Brussel, in 1578 ge
boren, overleed te Padua,, in 
1625; in laatstgenoemde stad j 
was hij hoogleeraar in de ont- | 
leed- en heelkunde, in welke 
betrekking hij zich zoo zeer ; 
onderscheidde, dat de senaat van j 
Venetië hem 'met den titel van 
ridder van den H. BIARCUS ver
eerde , en hem eenen gouden 
ketting ten geschenke gaf. Zijne 
Werken zijn te Amsterdam in 
het licht gegeven, door JOAN-

.KES ANTONIDES VAN DEK LINDEN, 
1645, 3 dl.» in fol. in het La
tijn. Zijne verhandeling: Se hu-
mani corporis fabrica, wordt 
vooral op prijs gesteld. 

f SPILBERGEN (GEORGE VAK), 
een Hollandsche zee-vaa'rder der 
17.e eeuw, werd in 1601 door , 
de Zeeuwsch-Oost-Indische Com- I 
•pagnie naar Indiëgezonden, be; 
wees aan genoemde maatschappij 
de gewigtigste diensten, maakte . 
belangrijke en nuttige ontdek
kingen, en kwam na eene afwe
zigheid van 16 jaren, in 1617. 
in Zeeland terug. Het dagver
haal der reis van SPILBERGEN 
in het Nederd. beschreven, door 
JOANNES GORNELISSEN DE MAM, 
is mede in het Latijn in het licht 
gegeven onder dezen titel: Sp-
cuhmi orientalis occidentalisijM-
Indim navigalionum quarum «»'ft 

Georgii a Spilbergen, altera JA' 
COBI LEMAIRE auspiciis directo 
est annis 1614—1618, leydeih 
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1619, in 4.t° langwerpig, met 
kaarten en platen; in het Fransch 
vertaald, Amsterdam, 1621; in 
het ïïoogduitsch, Frankfort, 
1625, in fol. en daarenboven 
in onderscheidene verzamelingen 
van reisbeschrijvingen opgeno
men. 

SPINA (ALEXANDER DELIA) , 
een religieus, uit het St. CA-
THAuiNA-klooster, van de orde 
van den H. DOMINICTJS, tePisa, 
overleed in 1313. Na, dat een 
particulier, zoo als men zegt, 
in 1295 de brillen had uitge
vonden, en er het geheim aan 
het publiek niet van wilde be
kend maken, vond SPINA het 
middel, om er, drie jaren la
ter , volgens eigen vinding te 
vervaardigen. Eenige schrijvers 
hebben beweerd , . dat hetgeno 
wat toenmaals in Italië een ge
heim was, zulks in Frankrijk 
niet was, alwaar de brillen, 
zeggen zij, reeds op het einde 
der twaalfde eeuw in gebruik 
waren; maar het is moeijelijk te 
begrijpen, dat eene zaak, .die in 
Frankrijk gedurende eene eeuw 
in gebruik zou zijn geweest, 
in Italië als een geheim kon 
beschouwd worden. Wat hier 
ook van weze moge, het is een 
vraagstuk of het gebruik der 
brillen (bijna algemeen gewor
den), het vermogen des gezigts 
veel heeft verbeterd; dan, of in
tegendeel , hel nu te vroegtijdig, 
dan al te hebbelijk gebruik, van 
een later onmisbaar geworden 
hulpmiddel, even als vele an
dere dingen, die de als aan eene 
nieuwe wijze van zijn onderr 

N 5 

worpen en verslaafde zintuigen, 
dringend vorderen, het gezigtin 
het algemeen niet zeer verzwakt 
heeft. Zeker is het dat de öu- • 
den tot in hun honderdste jaar 
lazen, en dat het tegenwoordige 
geslacht grootendeels zulks op 
vijftigjarigen ouderdom, zonder 
bril niet' meer doen kan. Twij
felachtig blijft het daarenboven, 
of de meerdere of mindere grootte 
der letters, alleen voldoende is, 
om dit verschil te verklaren, 
vooral wijl de van verre zieners 
(presbytes), zich zoo'wel voor 
groote als voor kleine letters 
van brillen bedienen [zie SAL-
VINO. — Men vindt eene Le
vensschets van SPINA in de Me
morie istoriche degl'illustri Pi-
sani, door- pater CANOVAÏ]. 

SPINA of DE L'ESPINE (ALFON-
sus), een Spaansche religieus 
van de orde van den H. FJBAN-
CISCDS , in 1459 geloofs-onder-
zoeker te Toulóuse, was, naar 
men zegt, een jood geweest. 
Hij is de schrijver van een werk 
getiteld: Fortalilium fideï; een 
zeer middelmatig werk, ver
scheiden malen, zoo in 4.t0 als 
in fol. uitgegeven. Er bestaat 
eene uitgave van,, te Neuren
berg, in 1494, in 4.t° gedrukt. 

~ SPINA (BATHOLOMEUS) , tePisa 
geboren, en in 1546, in den 
ouderdom van 72 jaren overle
den ; begaf zich in 1494, in 
de orde van den H. DOMINICUS. 
Hij werd meester van het heilig 
paleis, en een dergenen,welke 
de Paus verkoos, om bij _ de 
congregatie tegenwoordig te zijn, 
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•welke bestemd was, om de on
derwerpen te onderzoeken, welke 
men aan de kerkvergadering van 
Trente moest voorstellen. Men 
heeft van hem verschillende wer
ken in 3 dl.n in fol. 

SPINA (JOANNES DEL'EPINE,-
of), een berucht protestantsch 
predikant, die vroeger augustij
ner religieus was geweest. Hij 
was bij de bijeenkomst van Pois-
sy tegenwoordig, en ontsnapte 
aan de moordtooneelen van den 
Bartholwiieus-nacht. Men heeft 
•van hem verscheiden, vrij slech
te, zedekundige en twistschrif ten. 
Hij overleed te Smmtir, in 1594. 

* SWNA (JOZEF), kardinaal, 
te Sanana, in 1756, van adel
lijke ouders geboren, hegaf zich 
naar Rome, om er de regtsge-
leerdheid te beoefenen. Na den 
geestelijken staat te hebben om
helsd, verbond hij zich aan 
Pius VI, dien hij naar Toska-
ne volgde, en die' hém tot 
aartsbisschop van Corinthe be
noemde. Ook vergezelde SPIKA 
den ïï. Vader naar Frankrijk 
m zijne ballingschap, diende 
hem do laatste heilige Sacra
menten toe, en. was de uit
voerder van zijnen uitersten wil 
of testament. PiDS VII zond 
hem met andere gevolmagtig-
'den(CASEUi en CONSALVI) naar 
fojy», ten einde er omtrent 
liet concordaat te onderhande
en, en hij onderteekende, met 

1S0Ï. (Zie Comm en CA-
SEUI). Z p e talrijke diensten 
veiwierven.hem hetRomeinsche 
purper.- hij was pauselijk legaat 

te Forli en te Bologna, werd 
bisschop van Palestina, en 
'overleed in 1828. 

SPINOLA (KAREL), eenJesuit, 
was de eenige zoon van OCTAVI-
ÜS SPINOLA, graaf van Tassocole, 
opper-stalmeester en gunsteling 
van keizer RUDOLF II, en klein
zoon van AÜGDSTINÜS SPINOU, 
die zich onder KAREL V beroemd 
maakte. Pater SPINOLA te Qenw 
in 1564 geboren, werd te Mi, 
onder het opzigt van den kar
dinaal PHILIPPUS SPINOLA, zijnen 
oom, en bisschop dier stad, 
opgevoed, en begaf zich, opliet 
einde van 1584, ondanks de 
tegenkanting zijner familie, 
onder de Jesuilen; hij beoefende 
de wiskunde onder den beroem
den CLAVIUS, en onderwees die 
wetenschap, zelfs alvorens zijne 
godgeleerde studiën volbragt te 
hebben. Later verzocht hij om 
naar Japan gezonden te worden,. 
hetwelk hem, na veel aandrang, 
werd toegestaan. Ia de maand 
April 1516, ging hij te Lissa
bon scheep, wertl door de EnJ 

gelschen buit gemaakt, die hem 
naar Engeland voerden. «» 
uitgewisseld te zijn, begaf hij 
zich naar Lissabon, en ginS 
in de maand Maart 1598 ander
maal scheep, en zette voet aan 
wal te Nangasaki, in 1602. D'J 
werkte aldaar met ijver en 

vrucht, tot in 161S, als wan
neer hij te Omura in eene ge
vangenis werd opgesloten. Onder 
onbegrijpelijke bezwaren, bragt 
hij vier jaren in dezelve door, 
en werd in 1622 naar Nanp-
saki vervoerd, alwaar hij den 
10 September met pater SEBAS-
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TIAAN KIMUKA, den eersten Ja-
panschen priester, en eenige 
andere religieuzen zijner maat
schappij, verscheiden anderen 
der heide orden van den heili
gen. DOMINICUS en der H. FRAN-
CISCÜS, en een aantal leeken, 
levend verbrand werd." Zijn 

'Leven is in het Italiaansch be
schreven door pater FABIO AM-
BROSIO SPINOLA, en opgedragen 
aan een heer van zijn huis. 

SPINOLA (AMBROSIUS , mark
graaf van), in 1571 geboren, 
en in 1630 overleden, was uit 
het beroemde huis van SPINOLA, 
oorspronkelijk, van Genua, en 
welks takken zich in Italië en 
Spanje hebben verspreid: de 
oudste vestigde zich te Genua. 
Hij volbragt zijne eerste wapen
feiten in Vlaanderen, aan het 
hoofd van 9,000 Italianen, mees
tal oude soldaten en lieden van 
aanzien. Weldra onderscheidde 
hij zich aldaar. Kort daarna 
bekwam hij het bevel van- den 
koning van Spanje, om vijf 
regimenten te. ligten, ten einde 
er zich een leger van te vor
men, mét hetwelke hij eenig 
groot onderwerp moest ten uit
voer brengen, maar de dood 
van FREDERIK, zijnen broeder, 
riep hem naar elders. Het 
beleg van Ostende had reeds 
lang geduurd, toen SPINOLA zich 
met het bevelhebberschap belast 
hebbende, de stad in 1604 zich 
overgaf. Zijne diensten deden 
hem tot veldheer der Spaansche 
troepen in de Nederlanden be
noemen. Graaf MAURITS van Nas
sau, stadhouder der Vereenitjde 
Provinciën, was de man tegen 

wien.hij te strijden had. Na de-
overgave van Ostende, begaf SPI
NOLA zich naar Parijs. HENDRIK 
IV vraagde hem, welke zijne 
ontwerpen waren voor den aan
staanden veldtogt. SPINOLA ont
wikkelde hem dezelve; en daar 
de vorst meende dat hij hem 
had willen misleiden, schreef 
hij aan MADRITS het tegendeel 
'van hetgene wat zijn mededin
ger in roem hem had gezegd. 
Wat gebeurde er? SPINOLA volg
de van punt tot punt, het door 
hem aan HENDRIK voorgestelde 
plan, die bij deze gelegenheid 
zeide: Andere bedriegen door 
logentaal te spreken, en deze 
heeft mij misleid door de waar
heid'te zeggen. Nadat Spanje, 
in 1608, een wapenstilstand 
met de algemeene staten had 
gesloten, genoot SPINOLA eenige 
rust; doch dezelve werd weldra 
gestoord j door het geschil dat 
er ontstond over de erfopvolging 
van Kleef en GuliU. SPINOLA 
nam de wapens weder op, maakte 
zich meester van Aken, Wezel 
en andere plaatsen. In 1625, 
maakte hij zich, na eene met 
beleid gevoerde belegering, mees
ter van Breda, en ging voort 
met zich te onderscheiden, tot 
dat hij zich naar Italië begaf, 
alwaar hij in 1630 Casal innam. 
De citadel dier stad bleef in de 
handen van TOIRAS , wijl onvoor-
zigtige bevelen, die geregeld uit 
Madrid aan SPINOLA werden 
toegezonden, zijne krijgsverrig-
tingen dwarsboomden. Hij stierf 
van verdriet hierover, terwijl 
hij tot aan zijnen laatsten adem* 
togt onophoudelijk uitriep: Zij 
hebben mij de eer ontroofd* 
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PHILIPPUS III, stelde echter zoo 
veel vertrouwen in zijne talen
ten, dat, toen SPINOLA eenigen 
tegenzin had doen blijken, 
om Breda te belegeren, en als 
grond daartoe het moeijelijke 
der onderneming en het onze
kere van den uitslag aanvoerde, 
de koning hem als eenig ant
woord schreef: Markies, neem 
Breda in. Ik, de koning. Men 
vraagde eens aan prins MAÜRITS 
•wie de eerste veldheer zijner 
eeuw was? Smou is de tweede, 
antwoordde hij [STRADA, BEN-
TIVOGLIO, GROTIUS en DE THOÜ 
hebben in hunne -werken de 
voornaamste trekken uit het 
leven van dezen beroemden veld
heer opgeteekend]. 

. * SPINOLA (NICOLAAS GAÖTA-
NOS), kardinaal-priester, onder 
den titel van den E NEREUS 
en den H. AGHILLEÜS , uit hét 
doorluchtige huis van SPINOLA 
te Genua, werd den 20 Februarij 
1659 in Spanje geboren; nog 
jong zijnde trad hij reeds in 
de Romeinsche-prelatuur, door
liep al de rangen derzelve, en 
nam er de voornaamste bedie
ningen van waar. In 1695 was 
hij president der apostolische 
kamer. In 1706 werd hij tot 
de nunciatuur van Florencehe* 
noemd, en tot aartsbisschop van 
Thebes, in partibus infidelümi 
verheven. Hij was in 1715 
algemeen bijzitter der apostoli
sche kamer, toen CLEJIBHS XI 
in zijne promotie van den 16 
December deszelfden "jaars, hem 
tot kardinaal benoemde, óo 
J n ^9 derzelfde maand,reikte 
«e Paus hem den hoed uit 

Op den 8 Juni) 1716 wees hij 
hem den presbyterialen titel 
Tan den H. SIXTUS toe, welken 
Mj in 1725 aflegde, om dien 
van den H. NÈREOS en den 
ÏÏ. AcfliLLEus te aanvaarden. 
Hij was in 1718 prefekt van 
de 'congregatie der Cbnmlta; 
later was hij- het van die der 
Grenzen, en hij overleed te 
Rome den 11 April 1735. 

SPINOLA (GEORGE), kardinaal, 
uit hetzelfde huis als de voor
gaande, te Genua den 5 Junij 
1667 geboren, was gedurende 
eenigen tijd commandeur van 
het ziekenhuis van .den ff. Geest 
te Rome. In 1711, voor de 
nunciatuur van Barcelona be
stemd , werd hij den 1 M j 
des zelfden jaars tot aartsbis
schop van Ccesarea, in partibus 
infidelium benoemd, en tot die 
hoedanigheid, den 7 derzelfde 
maand gezalfd. In de maand 
Julij 1713, werd hij tot nuntius 
aan het hof van Weeneii be
noemd, en deed zijnen plegtigen 
intogt in die stad, den! i Maart 
1714. CLEMENS XI verhief hem 
den 29 November Ï7i9 tot 
kardinaal, en daar SMNOU 
Weenen nog niet had verlaten, 
had hij de eer het kardinaals-
kalotje {Birretum) uit de han
den des keizers te ontvangen-
In hetzelfde jaar te Rome te
ruggekeerd , ontving hij den 
19 December, in een openbaar 
consistorie den hoed, en den 
16 Januarij daaropvolgende ver
leende hem de Paus den 
priesterlijken titel van de heilig0 

AGNES Buiten de muren. Toen 
echter GLBMENS XI, den 1J 
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Maart 1721 overleden, en door 
INNOCENTIUS XIII opgevolgd was, 
benoemde deze nieuwe opper
priester, daags na zijne verheffing 
den kardinaal SPINOLA, tot zijnen 
minister en staats-secretaris. 
Hij oefende die betrekking uit, 
gedurende het geheele bestuur, 
van dien Paus. Op den 12 
Junij 1726, na de verheffing 
van BENEMCTDS XIII, werd hij 
prefect van de congregatie der 
immuniteiten, en den 25 Junij 
1727 voor drie jaren tot legaat 
te Bologna benoemd. Nadat de 
tijd zijner legatie was verstreken 
kwam hij zijn verblijf weder te 
Rome vestigen. Hij legde zijnen 
titel van de H. AGNBS af voor 
dien van de H. MARU in fran-
stevere, en dezen laasten weder 
voordien van de H. PRAXEDES, 
en ging, door den dood van 
den kardinaal BARBERINI, deken 
van het heilig collegie, van de 
orde der priesters tot die der 
bisschoppen over, bekwam het. 
bisdom Palestrina, en overleed 
den 17 Januarij 1739. Behalve 
deze kardinalen heeft het huis 
van SPINOLA ser nog verscheiden 
andere opgeleverd, te weten: 
— JULIUS SPINOLA, aartsbisschop 
van Laodicea, nuntius te Weenen, 
benoemd door ALEXANDER ;VII, 
in zijne-promotie van 1666, 
kardinaal ónder den-titel van 
den H. SILVESTER, daarna van 
den H. MARTINUS op de bergen, 
bisschop van Sutri, van Napi 
en van Lücca, den 11 Maart 
1701, in den ouderdom van 
79 jaren overleden — JOANNES 
BAPTISTA SPINOLA , bijgenaamd 
de kardinaal van de H. CECILIA, 
langen tijd gouverneur van Rome, 

aartsbisschop van Acerenca, 
daarna van Genua, door INNO-
CENTIDS XI, in de promotie van 
1681 tot kardinaal verheven, 
overleden den 4 Junij 1704, 
oud 89 jaren. —Eindelijk, een 
andere JOANNES BAPTISTA SPINOLA, 
evenzeer gouverneur van Rome, 
en kamerling der heilige JCerk, 
tot kardinaal verheven onder 
den titel van den 'H. C/ESAREÜS , 
later onder dien der E. Apostelen, 
door INNOCENTIÜSXII, in de pro
motie van 1695, overleed den 
19 Maart 1719, in den ouder
dom van 73 jaren. 

SPINÖSA (BARUCH, later BENE-
DIGTÜS) , hoofd der nieuwe pan
theïsten, te Amsterdam, in 1632 
geboren, was de zoon van eenen 
Portugeeschen jood, die handel 
dreef. Na de Latijnsche taal 
onder eenen geneesheer te heb
ben beoefend, besteedde hij eenige 
jaren aan de studie der godge
leerdheid, en legde zich bijzon
der toe op die der wijsbegeerte. 
Hoe meer kundigheden hij op-
zamelde des te meer ontsproten er 
bij hem twijfelingen omtrent het 
jodendom, welke zijne rabbij
nen niet konden oplossen. Zijn 
al te vrij gedrag ten hunnen 
opzigte, bragt hem met hen 
in onmin. • Eindelijk bewoog 
hem een messteek, hem, bij 
het uitgaan van den schouw
burg, door eenen jood toege* 
bragt, om -zich geheel en al van 
de joodsche gemeenschap afte
scheiden. Hij omhelsde de Cal-
vynsche sekte, en bezocht te
vens de kerken der Mennonie
ten en Arminianen. Het was 
alstoen dat hij zijnen joodschen 
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naam van BAROCH in dien van 
BENEDICTOS veranderde. Ofschoon 
uitwendig aan het evangelie on
derworpen, stelde hij zich met 
de hulp der fÜQzofie tevreden, 
om de waarheid op te sporen, 
ra zijne trotsebe laatdunkend
heid stortte hem in den ijsse-
hjksten afgrond. • Om vrijer te 
kunnen filozoferen, verliet hij 
Amsterdam, en begaf zich naar 
W land, alwaar hij zich van 
tiji tat.öjd- bezig hield met het 

•-mmSffKt van mikroskopen 
w ! l ? &eB\ Mt afgezonderde 
leven Uhaagde hem" zm aeor, 

..«atfh1j hewve "nog volhield 
zelfs w$M Mij zich te-'s &«! 
venhage: had gevestigd. I E ver
ft * T S ?-rie ™anden, zon-
cier dat h« zijne woning verliet 
maar deze eenzaamheid werf 
Tervrolylct, door de bezoeken 
* » lakeiaars, van elk geslacht 

lessen m de ongodisterij kwa» 

«en üjd werd, d o e e n e : j 

$L-f ,7 0verieed. Hij was 
^ m , geekehüg, h a d i e t s s S 

•wonderint wr geen& «r-

téSfi Sre t««Hotsen 

BAYLEinhetsSi- ' da t Z ( * 

onverdedigbare «Ji- el en ^ 
gevondeng Het l ï ^ n heeft 

verhandeling getiteld: Tractaks 
iheologico-politicus, te Hambura 
in 1670, in 4.to, in het liet 
gegeven, waarin hij de zaden 
van het athéismus uitstrooi
de, later openlijk door hem in 
zijne Opera posthma, 1677, 
in 4.'°,geleeraard. Het Tmta-
tus theologico-politicus,[vrmm 
er eene Nederduitsche vertaling 
bestaat onder den titel van de 
Kegtzinnige Theologant, of God
geleerde Staatkunde], is onder 
drie verschillende titels 'm het 
Fransch vertaald (zie Gum). 
Het hoofddoel van SPINOSA IS 
geweest alle godsdiensten uitte-
roeijen, en het athéismus ia 
derzelver, plaats te stellen, ffij 
beweert 'stoutelijk dat God-geen 
oneindig verstandig, gelukkig 
en volmaakt wezen is; maar 
dat hetgene wij God noemen, 
niets anders is dan die kracht 
der natuur, welke in alle schep
selen verspreid is. Deze onge
rijmde drogredenaar, schrijft al-
les aan eene blinde noodzake
lijkheid toe. Hij erkent in het 
heelal slechts eene enkele « # 
standigheid, aan welke hij de 
uitgestrektheid en het denkver
mogen tot eigenschappen geeft-
Hij stelt zijn stelsel in eenen 
meetkundigen vorm voor,geeft 
definitiën, stelt axioma's > 

leidt 
proposüiën af; maar die zooge
naamde dmönsfratöfozijn.slechts 
eene opeenstapeling, van door-
slepen ,: duistere en dikwerf 
onverstaanbare bewoordingen. 
Zijne redeneringen zijn gegrond 
op eene ver gezochte bovenna-
tuurkundê, waarin hij zich ver*; 
hest, zonder te weten wat h$ 
denkt of zegt. Om de bewpen 
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der christelijke godsdienst te 
verzwakken, tracht hij de voor
zeggingen der profeten van het 
oude Verbond in minachting te 
brengen. Hij beweert dat zij hun
ne openbaringen enkel te danken 
hadden, aan eene verbeeldings
kracht , sterker dan die des ge
meens: eene ongerijmde stel
ling, welke hij lot MOZES en 
zelfs tot J. G. uitstrekt j even 
als of de verbeeldingskracht in 
staat ware, de toekomst der 
dingen, die van niets afhanke
lijk zijn, te doorgronden. Aan 
het einde van het eerste gedeelte* 
zijner Verhandeling over de Ze-
dekunde, ontkent hij, volgens 
LucRExms, » dat de oogen ge
schapen zijn om te' zien, de 
ooren om te hooren, de tanden 
om te kaauwen, de maag om 
de spijzen te verteren," en 
noemt het tegenovergestelde ge-
voelen, vooroordeel der kindsch-
heid. Door dezen- trek, kan 
men over de schoonheid der 
genie van dezen gewaanden wijs
geer oordeelen. SPINOSA haakte 
er zoo zeer naar, om zijnen 
naam onsterfelijk temaken,dat 
hij volgaarne aan dezen.roem 
het tegenwoordige leven zbu 

' hebben opgeofferd, zelfs al had 
hij door een muitend gepeupel 
in flarden moeten gescheurd 
worden: eene anders, in eenen 
atheïst belagchehjke ijdelheid. 
Het is deze min of meer hevige 
dweepzucht van ijdelheid, snor-
kerij en zonderlingheid, die bijna 
al de vijanden' der godsdienst 
bezielt, en de groote drijfveer 
uitmaakt van datgene, wat men 
tegenwoordig filozofen noemt. 
Het was slechts trapsgewijze dat 

SPINOSA in den afgrond der god
verzaking was gevallen. Hij 
schijnt van de leer derzelve zeer 
verwijderd in zijne Principia 
Philosophice Cartesianen, geo-
metrice, demonstrata, Amstd, 
1667, in 4.t0 » Men beweert, 
zegt een schrijver, dat hij ze
delijk was 3 maar behalve dat 
deze verzekeringen altijd onbe
paald en zonder bewijzen zijn, 
en dat een zich gelijk blijvende 
epikurist, zich nergens'in moet 
versterven, wat zou men ei
meer uit kunnen afleiden, dan 
ten opzigte van de gevallen en 
in duivels veranderde engelen, 
welke noch zinnelijke zielen, 
noch verstompte verstanden 
zijn? De trotschheid geleidt tot 
dezelfde afgronden als de zonden 
des vleesches. De dwaling van 
SPINOSA kwam daar uit voort, 
dat hij de onderwerpen der gods
dienst, met eene profane nieuws
gierigheid, en al het verme
tele der laatdunkendheid üitge-
vorsebj, en teven» de werken 
van God» aan de gebrekkig ont-
worpene handelingen dër meet
kunde , en de bewijzen van daad
zaken aan de beschouwingen 
eener ijdele redeneerkunde on
derworpen had." De ongerijmd
heden van het spinosismus zijn 
door een aantal schrijvers bon
dig wederlegd, onder anderen 
door CDPER, in zijne Arcana 
atheisrni revelata, Rotterdam, 
1676, in 4.toj door domFRAN: 
CISCÜSXAMI, een'benediktijner; 
door JAQÜELOT in zijne Verhan
deling over het léslaanvan God;, 
door LE VASSOR in zijne Ver
handeling over de ware gods
dienst, Parijs, 1688. Dezelfda 
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ongerijmdheden zijn in 1770, 
op nieuw te voorschijn gebragt, 
in het Systême de la mture, 
en" zegevierend wederlegd, door 
den abbé BBBGWR^ zijnföa-
men Au • materialisme, 1771, 
2 üfi in 12.»>° 

SPHTOON (Heilige), bisschop 
van Trmitlms, op het eiland 
Cyprus beleed moediglijk het 
geloof, gedurende de vervolging, 
van MAXHUUWS-GALERIÜS, werd, 
nadat ïaeü ' |«a het regteroog 
•uitgerukt, en defink«r knieschijf 
afgesneden had, naar de berg-
groeven gezonden, was vervol
gens in 325 bij de algemeene 
kerkvergadering van Nicea tegen
woordig, en leefde tot na de 
kerkvergadering van Sardica 
in 347. Zijn ijver en zijne 
mirakels verwierven hem eenen 
grooten naam. Hij was zoo 
zeer doordrongen van eerbied 
voor de heilige schriften, dat 
hij niet wilde dat men er de 
uitdrukkingen door eene valsche 
Meschheid van taal van veran
deren zoude. Nadat TKIPHIIADS, 
bisschop van Ledres, in eene 
redevoering, -veike bijYvoor eene 
vergadering tan bisschoppen van 
het eiland Cyprus hield, het 
woord Lectus (bed) in plaats 
van grabatum (sleeht-bed) had 
gebezigd, in den tekst van 

••MAW. IX, 6. (Tolle grabatum 
tuwm), haalde hij hem hevjg-door, 
en vraagde 'hem of hij beter 
wist dan de evangelist, van 
welke uitdrukking men zich be-

(*) Wie denkt hier niet aan de 

hoorde te bedienen. SozoMEtoa 
verhaalt dat een vermoeide 
reiziger zich in de vaste bij 
SPIRIMON aandiende, met ve^ 
zoek, hem de gastvrijheid te 
willen verleenen. Hij ontving 
hem met de meeste liefde; maar 
er was in zijn huis noch brood, 
noch meel te vinden; niets dan 
een klein stuk spek was er 
aanwezig. Daar hij de vermoeid
heid en de meer dan gewone 
uitputting des reizigers in aan
merking nam, begaf hij zich 
tot het gebed en smeekte God 
hem te willen ontslaan van de 
tucht der Kerk, liet het spek 
koken, begon het eerste er 
van te eten, ennoodigdezijnen 
gast uit om zijn voorbeeld te 
volgen. CAIWINUS en KEMNITIUS 
hebben hieruit de gevolgtrekking 
Villen maken, dat het gebruik 
der onthouding toenmaals niet 
verpligtend was; maar deze 
geschiedenis bewijst juist het 
tegendeel (*). 

SPJZEL of SPJZELIÜS (TIIEO-
PHILÜS), een protestantsch schrij
ver, te Augsburg of in Stiermark, 
in 1639 geboren, bekleedde 
gedurende negen en twintig jaren 
de bediening van diaken en 
predikant der St. Jacobs-kerk, 
en verkreeg in 1690 de waar
digheid van ouderling. Hij over
leed in'1691. De voornaamste 
der menigvuldige door he» 
nagelaten geschriften jaijn. >••" 
Felix littemtus,2 dl.a in 8.v0. 
en 2.0'Infelke littemtus, 2<11.B 

schoone Legende van LANGBEIK,^ 
meesterlijk in het NederdtHlschM-

Vertaler. 
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in 8.™ In deze beide -wérken 
tracht SPIZELIUS de gebreken 
der geletterden aan te duiden, 
en de ongelukken te schilderen, 
•welke hen -wachten, wanneer 
zij uit kwade beweeggronden 
studeren, en eerder om zich 
zelve, dan uit liefde tot God, 
en tot heil van den naaste: uit
muntende inzigten, waaruit voor 
de ware of gewaande geleerden 
onzer dagen veel nut kan ge
trokken worden; — 3.° Sacra 
bibliothecarum illustrium arcanct 
detecta, zijnde eene proeve van 
bibliotheek .waaraan echter dui
delijkheid en orde ontbreken, en 
die zich slechts tot een klein getal 
schrijvers bepaalt; — 4.° Si-
mnshim res litteraria, Lenden, 
1660, in 12.™»; — 5.° Con-
futalio relaiionis Montesinianai 
do reperüs in America, tribubus 
Israelüicis, Bazel, 1661. — 
Zie MENASSEH-BEN-ISRAëL. 

SPON. (KAREL), te Lyon, in 
1609 geboren, was de zoon van 
eenen rijken koopman en oe
fende met veel roem in zijne 
geboorteplaats de geneeskunde 
uit. Hij kweekte met eenig 
geluk de Lalijnsche dichtkunde 
aan, en overleed te Lyon, in 
1684, na in het licht" te heb
ben gegeven: 1." Sybilla niedica, 
zijnde de Voorzeggingen van 
HIPPOCRATES in heldenzangen, 
lyon, 1661, in 4 > ; — 2." 
Myologie, of verhandeling over 
de spieren, in dichtmaat,voor
komende in de ontleedkundige 
Bibliotheek vanBÏANGET; —3.» 
Pharmacopea van Lyon, enz. 

XXIII DEEL. 
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SPON (JACOB) zoon van den 
voorgaande, te Lyon in 1647 
geboren, bragt eenige jaren met 
reizen dpor, en kwam in, Frank
rijk terug, waaruit i#td. ver
kleefdheid aan de zoogenaamde 
hervormde godsdienst, hem in 
1685 andermaal deed vertrek
ken , met oogmerk om zich te 
Zurich in Zwitserland te vesti
gen; maar hij overleed onder
weg te Vevay, Bij het meer 
van Geneve. Er bestaan van 
hem verscheiden werken, de 
voornaamste derzelve zijn: 1.° 
Recherches etc. (Belangrijke na-
sporingen van oudheden), in 4.t0, 
Lyon, 1683, een geleerd wérk; 
— 2.° Miscellanca eruditce an-
tiquitatis, Lyon, 1685, in fol. 
belangrijk wegens de opschriften 
der gedenkpenningen; — 3,° 
Voyagesetc. (Reisendoor Italië, 
Dalmatië, Griekenland en den 
Levant, in 1675 en 1676 on
dernomen), Lyon 1677, 3dl.n , 
in 12.mo, herdrukt te 's Gra-
venlwje in 1680 en 1689, 2 
dl.11, in 12.mo; dit werk is 
mede zeer belangrijk voor de 
bemiunaars der oudheden en de 
handelaars; — 4.° Réponse etc. 
{Antwoord op de critiek, door 
GÜIIAET tegen dese Reizen in 
het licht gegeven), Lyon, 1679, 
in 12.mo; — 5.o Hisloire etc. 
(Geschiedenis der stad en dm 
staat van Geneve), 2 dl.n in 
12.m o , herdrukt te Geneve in 
1700, 2 dl* in 4 > en 4 dl.»,-
in 12.m° met platen, en de 
Aantcekeningen van GAUTIER, 
secretaris van staat. Deze ge
schiedenis is vol schoone aan
merkingen , maar is ntet «iltijo 



210 S P 0. 

getrouw. Aan den stijl ontbre
ken juistheid, zuiverheid en 
sierlijkheid 5 — 6.° Recherches 
etc, (Nasporingen der oud- en 
zeïdzaamhedeti van de stad Ly-
m), 1673, in 8."; — ItBe-
wnda, asiatica, seu de café, 
iaprig, 17Ó5, in 4.'°; — 8." 
Obsermtions etc. (Waarnemingen 
omtrent de koortsen), 1684, in 
j2.nio; — 9.0 Ignolorum atque 
obscurorurn quorumdam de orum 
am, 1676, in 8.™, met aan-
teekeningeti•; — 10° Aphorismi 
novi ex HIPPOCRATIS operibus 
coïlecli, 1684, in 12.»° 

SPONDE (HENDRIK DE) , te Mau-
leon de Soule, een vlek in Gas* 
cogne, in 1568 geboren, was 
de zoon van eenen calvinist, 
secretaris van JOANNA van Na-
varre, en werd in do sekte van 
zijnen vader opgevoed. Hij had 
tot peet of doopheffer HENDRIK 
van Bourbon (later HENDRIK IV). 
In zijne jeugd legde hij reeds 
veel smaak voor de schoone let
teren , en eene groote gemak
kelijkheid aan den dag om vreem
de talen te leeren. Hij oefende 
den post uit van rekwestmees
ter voor den koning van IVff-
Wfre, toen de twistschriften 
dêr kardinalen DU PERRON en 
BEIMRMINUS zijn hart troffen en 
zijnen geest verlichtten. Naar 
het voorbeeld van zijnen oud
sten broeder, zwoer hij in 1505, 
het calvinismus af, en verge
zelde den kardinaal DE SOÜRDIS 
naar W Eenige jaren daarna 
omnclfcde hij don geestelijken 
staat, en werd in 1626 tot het 
M o m J)«MBS«, benoemd. Hii 

van zijn diocees aan de dwaling 
te onttrekken. Hij rigtte in het
zelve eene geestelijke congrega
tie, seminariè'n ongodsdienstige 
gestichten op, en onderscheidde 
zich door alle bisschoppelijke 
deugden. Deze beroemde pre
laat eindigde zijne dagen te 
Toulouse, in 1643. Zijn voor
naamste werk is de Verkorte 
uitgave der Jaarboeken van BA-
RONIUS, 2 dl.* in fol. en de 
voortzetting van dat werk vaa 
1127 to t '1622, 2 dl." in fol. 
Parijs, 1639. [Later werd de 
voortzetting der Jaarboeken van 
BARONIDS door FRIZON opgevat]. 
Ofschoon deze Verkorting niet 
volmaakt is en er welligt even 
zoo vele fouten in zijn, als in 
BARONHJS, is dezelve echter zeer 
nutig voor degene welke de 
Jaarboeken van dezen kardinaal 
bezitten. Zij dient om hun de 
voornaamste daadzaken te her
inneren, welke er met juistheid 
in ontwikkeld worden, en oor
deelkundig gekozen zijn- 0 m 

deze verzameling vollediger te 
maken, voegde SPONDE er bij 
de Gewijde Jaarboeken van het 
Oude-Testament tot J. &,, ïU 

fol., welke eigenlijk slechts eene 
verkorting der Jaarboeken van 
ToRwëL zijn. Ook heeft men 
van SPONDE Synodale Ordon-
nantiën. De beste uitgave zij
ner Werken is die van LA NODE. 
Parijs 1639, 6 dl.», in io1' 
Zijne verhandeling De cem-
teriis sacris, 1596, bevat 
zeer belangrijke nasporingen. — 
Zijn oudste broeder, JOANNESDB 
SPONDE, zwoer mede het calvi
nismus af, en overleed in K>»0, 

Men heeft van hora: 1-° m ' 
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mentariën op HOMERUS , 1606, 
in fol. j — 2.° een Antwoord 
op de Verhandeling van BEZA , 
over de Kenteekenen der Kerk, 
Bordeaux, 1595, in 8.™ 

SPRANGER(BARTHOLOMEUS), een 
schilder in -1546 te Antwer
pen geboren. De leergierigheid 
bragt den jongen kunstenaar op 
het denkbeeld om te reizen: hij 
begaf zich naar' Frankrijk, van 
waar hij kort daarna naar Italië 
toog. Eene schilderij van Too-
venaars, welke hij te Rome ver
vaardigde , verwierf hem de be
scherming van den kardinaal 
PARWÈSE , die hem op zijn kas
teel van Caprarole werk ver
schafte. Deze prelaat stelde hem 
later voor aan Paus Pius V f 
van wién SWRANGER vele bewij
zen van achting en edelmoedig
heid ontving. Na den dood van 
dien. opperherder, werd SPRAN-
OER, als eerste schilder des kei
zers naar Wce»e»beroepen. MAXI-

•MiiiiAAN II en RDBOLF II over
laadden hem met schatten en 
eerbewijzen. In zijne voort
brengselen, heeft SPRANGER zich 
altijd door zijne invallen laten 
geleiden, zonder de natuur:te 
raadplegen, hetwelk hem een' 
gedwongen smaak heeft gege
ven, Zijne omtrekken zijn ook 
al te sterk uitgedrukt, maar 
deze schilder bezat eene bewon
derenswaardige vlugge hand. 
Zijne koloriet is stout en tevens 
bevallig, en zijne penseelstreken 
buitengemeen zacht. [Hij over-
eetl te Praag in 1623. Van 

J806 tot 1815 kon men van 
ü«wm meester zes schilderstuk

ken in het museum van Parijs 
zien; dezelve zijn in het laatst
genoemde jaar aan het hof van 
Weenen teruggegeven]. 

SPRAT (THOMAS), een Engel-
sche prelaat, de zoon van eenen 
predikant uit de provincie De-
vonshire werd te Tallaton, in 
1636 geboren. Hij werd een 
der eerste leden der koninklijke 
maatschappij van Londen, ka
pellaan van GEORGE , hertog van 
Buckingham, daarna hof-kapel
laan van koning KARELII, pre-
bendaris van West-Minster, en 
eindelijk in 1684, bisschop van 
Rochester. Deze zoowel in de 
staatkunde als in de wetenschap
pen ervaren prelaat, overleed 
in 1713 aan eene beroerte. Al 
zijne werken zijn zeer wel ia 
het Engelsch geschreven. Men 
stelt bijzonder op prijs zijne 
Geschiedenis der Koninklijke 
maatschappij van Londen, 1667. 

* SPRENGEL (KORT) , een be
roemde Duitsche arts, de zoon 
van een' dorpspredikant, werd 
in 1766, te Boldekow bij An
klam geboren; werd in 1787, 
aan de universiteit van Salie, 
waar hij uitmuntende studiën 
gemaakt bad, tot het doctoraat 
bevorderd; en bekleedde vervol
gens aan dezelfde hoogeschool 
verschillende leerstoelen. De 
kruid- ,en geneeskunde en ein
delijk de wijsbegeerte waren 
achtereenvolgend het onderwerp 
van zijn onderwijs. Deze ge* 
leerde is zeer bekend doo»#ïe 
kruid- en geneeskundigfi' wer
ken , en vooral door eene Ge-

2 
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scHedenisder geneeskunde, welke 
in verschillende talen is "vertolkt. 
Svmmui overleed te Halle den 
15 Maart 1833, na aldaar'ook 
opziener van den kruidkundigen 
tuj# te zijn geweest. De voor
naamste zijner menigvuldige 
geschriften zijn: 1." Specimen 
mmgwale sisleus rudimentorum 
nosolog'ice dymmicorum prolego
mena, Halle, 1787, in 8.™;— 
2.° De historia doctrinm medico-
rum organicoi, Halle, 1790, in 
8.™; — 3.° Historia litis de loco 
mm seclionis in pleuretide se-
culo XVI, imprimis habUcB ib. 
1793, in 8.T°; —- 4.» Hdndbuch 
der Pathologie, 3 dl.n in 8.™, 
Leipzig, 1789 — 1792, aan 
hetwelke men verwijt te zeer 
uitsluitend, in den geest der 
Vitalisten te zijn geschreven, 
en de organische ongesteldheden 
te zeer. onaangeroerd te laten: 
deze leer was vroeger in zwang 
geweest in de sehool van .Mbni-
pellier, en was het toenmaals 
in Engeland en elders; — 5.° 
Antiquitates botanica}, Leipzig, 
1798, in 4.*>-mei 2 pit»; — 
6.° Florce Hallenm tentamen 
nwmtn, 1806, in 8.™. met een 
büvoëgsel én 12 platen; — 7.» 
Historia rei herbariw, Amster
dam, 1807 — 1808, 2 dl." 
in 8.vo; dit is eene beredeneerde 
geschiedenis der kruidkunde, 
volgens tijdvakken, tot 1778 
gerangschikt. Verscheiden schrij
vers hebben er uit geput, zonder 
dengenen te noemen, die hun 
de bron had geleverd. — 8.° 
hstitutiones physiologica, Am-
sterdam; 1809—1810, 2 dl." 
SM*»; ^%° Apologie des 

ÖCRATES, 2 dl.» LufiiSg 

1789—1792. KimT SPRENGEI 
heeft ook verscheiden werken 
vertaald: uit het Zweedsch, de 
Reizen naar Japan door THÜJI-
BERG ; uit het Nederduitsch 
(met FORSTER), de Beschrijving 
van den Archipel, door den 
admiraal KINSBERGEN; uit het 
Fransch Nouvelle mécaniquedes 
mouvemens de l'homme et des 
animaux, door EARTHEZ; uit 
het Engelsch.de Huisselijke ge
neeskunde door BÜCHAN enz. 

SPURZHEIM (KASPAR), even als de 
voorgaande, een beroemde Duit-
sche geneesheer den 31 December 
1776, te Longueil of Longwich 
bij Trier geboren, beoefende 
de genees- en ontleedkunde te 
Weenen, alwaar hij tot doctor 
werd bevorderd. Een kweeke-
ling van doctor GAIX (zie dat 
artikel) zijnde, maakte hij zich 
als een vurig voorstander der 
schedelleer van dien arts be
kend, en bezocht de verschil
lende deelen van Europa, » 
de hoop van gezegde leer _ te 
bevorderen. Lang hield hij zien 
te Parijs, Londen enEdimbw'i 
op, in welke laatstgenoemde 
stad, hij een genootschap stichtte 
phrenological society genaamd-
In 1832 had SwiRznEiM zien 
naar de Vereenigde Staten^ 
Amerika begeven, ten eind» 
er de schedelleer te onderwijze"' 
toen hij door de zweetkoorts 
werd aangetast, waaraan mj 
den 10 November deszelfden 
jaars te Boston bezweek. w' 
durende zijn geheele leven ^a§ 
hij aan de werkzaamheden van 
GAU verbonden geweest, en 

het is gezamenlijk met hem. 

http://Engelsch.de
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dat hij de meeste zijner naspo-
ringen over de ontleding van 
het hersengestel heeft in het 
licht gegeven. SPURZHEIM heeft 
echter eenige wijzigingen in 
het stelsel van dezen beroemden 
arts gebragt j hij heeft nagelaten: 
The physiognomical system of 
D.r GALI- and SPURZHEIM Lon
den en Edmburg, 1815; — 2.° 
Observations etc. (Waarnemin
gen betrekkelijk de krankzin
nigheid), en verscheiden andere 
geschriften, over gelijksoortige 
onderwerpen. 

SSEMA-KOUANG. 
MA-KOANG. 

Zie SEE-

STAAL (Mevrouw DE) , vroeger 
onder den naam vanmejufvrouw 
BÊ LAUNAI bekend, werd te 
Parijs geboren, en was de 
dochter van eenen schilder, 
die genoodzaakt zijnde, om zijn 
vaderland te verlaten, de wijk 
iiaar Engeland nam, en aldaar 
overleed. Mejufvrouw DE LAUNAI 
ontving hare eerste opvoeding 
in de abdij van den heiligen 
Verlosser in Normandijë, waarin 
hare' moeder de wijk had ge
nomen. Van daar begaf zij 
zich in een klooster te Rouanen, 
alwaar zij zeer vele kundigheden 
opdeed. Bij den dood der overste, 
kwam zij te Parijs in een 
ander klooster. Daar geraakte 
zij in kennis met de hertogin 
DE LA FERTÉ, die door haren 
geest bekoord, haar mede nam 
naar Versailles. Onder het 
regentschap, in de ongenade van 
de hertogin DU MAINE gewikkeld, 
hij welke zij vroeger kamerjuifer 

was geweest, en van welke zij 
later het vertrouwen won, werd 
zij gedurende bijna twee jaren 
in de Bastille opgesloten. Na 
'dat haar de vrijheid was terug
gegeven, was zij der prinses 
zeer nuttig, die haar uit erken
tenis uithnwde aan den Heer 
DE STAAL, luitenant bij de 
Zwitsersche-garde, en later kapi
tein en veld-maarschalk. Hare 
inborst was een mengsel van 
goede en kwade hoedanigheden; 
de eerste hadden echter meestal 
de overhand. Zij overleed in 
1750. Men heeft na haren dood 
gedrukt de Gedenkschriften van 
haar leven, 'Londen (Parijs), 
1755, 4 dl.» in 12.m°, door 
haar zelve geschreven; de beide 
laatste doelen, bevatten 23 Brie
ven , met gedichten doorvlochten 
en twee blijspelen. Deze Gedenk
schriften bieden geene zeer be
langrijke voorvallen aan; maar 
dezelve zijn vrij zonderling. 
•Eenige critici beweren dat me
vrouw DE STAAL in hare Memo-
riën niet alles gezegd heeft wat. 
haar betrof. In 1801, heeft men 
in hel licht gegeven de verza
meling harer Brieven aan den 
ridder DE MESML , aan den 
Markies D' ÏÏÉRICOÜRT en aan 
den heer DE SILLY 2 dl.» in 
12.mo Al de werken van 
mevrouw DE STAAL zijn geza
menlijk uitgegeven door RENOU-
A K D , W r i 8 2 1 , 2dl.Mn8."> 

STACKHOUSE (THOMAS, een 
Engelsche godgeleerde, in 16bü 
geboren, in 1752 overleden, 
maakte zich hekend door zijne 
geschriften tegen TYNDAL, COL-
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UNS en WOOLSTON, kwakzalvers 
van de sekte der nieuwere 
filozofen. Zijne meest geachte 
werken zijn: 1.° Be Uiterlijke 

• zin der ïï. Sehrifi, 1738, 
3 dl.n in 8.o; — 2,« eene "Volle
dige ferhmêelmg mtr de god
geleerdheid; —.SsAJgtmme 
(jeschiedenis des Bijbels, 1732, 
2 dl.» in fol. 

STADIÜS (JOANAES), te Loen-
hout, bij Antwerpen, in 1527 
geboren, was hoogleeraar in 
de geschiedenis te Leuven, en 
later hoogleeraar in de wiskunde 
en geschiedenis te Parijs, al
waar hij in 1579 overleed. 
JOZEF SCALIGER stelde dezen 
geleerde grootelijks op prijs. 
Er bestaat van hem: lfiÊphe-
meriden, Keulen, 1556 en 1570, 
in i.t0; — 2.° Tabulm cequa-
bilis et apparentis motus cceles-
tium corporum, 1560; —3.° 
Commenlarhis in Lueium (lorum 
Keulen, 1600. STADIÜS was erva
ren in de sterrekunde, maar hij 
schijnt met de sterrekijkkunde 
ingenomen te zijn geweest. 

* STAèi - HOLSTEIN (ANKE 
LOÜISE GERMAINE NECKB» , baron
nesse DE) te Parijs, den 22 
April 1766 geboren, werd door 
hare moeder met eene ordelijke 
gestrengheid ' opgevoed, welke 
haar vader door zijne goedheden 
trachtte te matigen. Het huis 
van mevrouw NECKER werd door 
de beroemdste letterkundigen der 
hoofdstad bezocht; deabbéJUv-
NAL, MAKMONTEL", BUFFON, TUO-
% $?ïm enz- begaven zich 
vlyüglyk naar de nieuwe ASPA-
SUJ en het is te midden van 

hunnen kring, dat mevr. NEC-
KEB haren geest vormde, en reeds 
vroegtijdig den smaak voor de 
schoone kunsten en de letter
kunde opvatte; ook had zij naau-
welijks den ouderdom van 15 ja
ren bereikt, of zij vervaardigde 
uittreksels uit den Geest der pet
ten van MOKTESQÜIEÜ, en voegde 
er Aanmerkingen bij. Twintig 
jaren oud zijnde schreef zij 
drie Geestige verhalen (Nm-
velles), in welks genot het 
publiek, in 17S9, werd gesteld. 
Deze eerste proeve werd gevolgd 
door Brieven over de geschriften 
en het karakter van J. J. ROBS-
SEAÜ; een werk, waarin,onder 
kiesche trekken, geestige en 
gevarieerde overzigten, men de 
jeugd der schrijfster ontwaart, 
welke haar de tegenstrijdighe
den van haren held doet aanne
men. Mejufvrouw NECKEB, niet 
talenten en hoedanigheden be
gaafd, dié de wereld op prijs 
stelt, vond vele aanbidders, en 
nog jong zijnde, werd zij ver-
eenigd met den baron DE STAÖL . 
een' Zweedsch edelman (zie hét 
volgende artikel). Haar nieuwe 
staat veranderde niets aan haren 
smaak, aan hare bezigheden, 
en zij ging voort met de letteren 
te beoefenen. Intusschen sleepte 
de revolutionnaire stroom alles 
rondom haar mede. Haar va
der , slagtoffer van den brand, 
dien hy zelf had medegewerkt 
om te ontsteken, ontsnap» 
door de vlugt aan de woede 
des volks, on zij zelve was 
verpligt het lot te volgen van 
dengenen, aan wien zij ' iaar 

bestaan te dankeu had; maar 
de stand van baron echtgenoot 
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gaf haar weldra aan de hoofd
stad terug, alwaar zij eenige 
staatkundige geschriften in het 
licht gaf: vóór den 10 Augustus, 
had zij een plan van ontvlugting 
des konings ontworpen, en later 
zond zij aan het revolutionnaire 
bestuur eene Verdediging der 
koningin in. Mevrouw DE STASL 
leerde in 1797 BONAPARTE ken
nen, en, hetzij dat hare staat
kundige grondbeginselen niet in 
overeenstemming met die dezer 
stoute genie waren, of dat zij 
deel hebbe gehad, aan een ge
schrift haars vaders, waarin 
de eerste consul niet gespaard 
werd, zij werd voor de eerste 
maal in 1801, en andermaal 
in 1S07, verbannen. Duitsch-
land, Rusland, Engeland zagen 
haar beurtelings, en ontvingen 
de hulde, welke zij ' aan al 
datgene aanbood, hetwelk hare 
schitterende verbeeldingskracht 
toelachte. Eindelijk kon zij bij 
de restauratie dat Parijs weder 
zien, hetwelk zij met zoo veel 
leedgevoel had verlaten: zij deed 
zich aldaar op nieuw omringen, 
door alles wat de maatschappij 
sehitterends aanbood: en hare 
zaal, werd als een diplomatisch 
kabinet, waarin de staatszaken 
behandeld werden. De kort
stondige verschijning van BONA
PARTE op den Franschen bodem, 
verwijderde haar van de hoofd
stad, en, in den tijd, bewees 
men haar de eer, "'van uitte-
strooijon, dat zij door hare 
pogingen had .medegewerkt,,tot 
de coalitie der bondgenooten 
tegen Frankrijk: maar baar 

( »aat tegen BONAPARTE had niet 

O 

lot grondslag de liefde voor het 
vaderland, en, indien zij hem 
verfoeide, was zulks niet wijl 
h|j Frankrijk verdrukte, maar 
wel wijl hij de omwenteling 
te keer ging, welker grondbe
ginselen zij nog steeds aankleefde. 
Na eene vrjj langdurige ziekte 
overleed mevrouw DE STAÊI,, 
te Parijs, den 14 Julij.1817; 
Zij heeft eenen zoon en eene 
dochter nagelaten, welke laatste 
de echtgenoote van den hertog 
DE BROGUE is geworden. Zij 
had zich gedurende eene harer 
ballingschappen met een Fran-
schen officier vereenigd, DE 
HOCCA. genaamd, van wien zij 
eenen zoon heeft gehad; maar 
dit huwelijk werd eerst bij haren 
dood bekend. De Werken dezer 
schrandere vrouw, zijn door 
haren zoon gezamenlijk, in 18 
dl.n in 8s° uitgegeven. Dezelve 
zijn voorafgegaan door een Ver
slag betrekkelijk de schriften en 
het karakter der schrijfster, 
door mevrouw NECKER DE SAÜS-
SURE, hare bloedverwante. Dit 
verslag is ongewoon, niet we
gens de levens-bijzonderheden, 
die het van mevrouw DESTAÖL 
mededeelt,, waarvan het bijna 
geen gewag maakt, maar door 
den toon van opgetogenheiden 
overdrevene lof tuigingen , die 
men er van afliet begin tot 
aan het einde toe in aantreft. 
De voornaamste geschriften van 
mevrouw DE STAÖI zijn: 1.° 
—- Défcnse. etc. (Verdediging der 
koningin);—2.° Lettre etc. (Brief 
aan het ongeluk); — 3.° JOANMA 
GREY, treurspel;-— 4.0ÏUCHAIU> 
LEEUWENHART, eon dichlstuk; 

4'. 
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— 5." DEXPHINE, een roman; 
— fi.° COWNKE id.; — 7 de 
Yhfluence {Over den invloed 
der hartstogten op het geluk 
der •mensehen); — 8.°- De la 
littêrature etc. (Over de letter
kunde, beschouwd in hare be
trekkingen met dè maatschap
pelijke instellingen); — 9-° v& 
VAUemagne {Over Duüschland); 
ofschoon dit werk vooraf door 
de censuur was goedgekeurd, 
deed SAVARÏ-ROVIGO , nieuwe 
minister -van policie, cle tien 
dtó^öd' tonplaren der eerste 
uitgav^^n'&t-w&rk in beslag 
nemen toc'"v*riröligeff. Deze 
minister beteekSniïê'te' gelïjker 
tijcl'aan dS schrijfster, die zich 
toenmaals op het landgoed Fossé 
bevond (toebehoorendè aan den 
graaf DE SALABERBY), van bin
nen drie dagen Frankrijk te 
verlaten; — 10.° Considérations 
etc. (Overwegingen over de voor
naamste gebeurtenissen der Fran-
sclte omwenteling), na haren 
dood in het licht verschenen. 
Mevrouw m SïAè'L had van de 
natuur gaven en hoedanigheden 
ontvangen, die in eenen persoon 
van haar geslacht zeldzaam 
kunnen genoemd worden; maar 
in dé grondbeginselen der her
vorming opgevoed, reeds van 
af hare wieg door valsche en 
schitterende geesten omringd, 
en gewoon om zich in de onder
werpen harer studiën, slechts 
datgene voor oogen te stellen, 
wat aan de verbeeldingskracht 
behaagt of de trotschheid vleit, 
was zij verstoken van de ken
nis dier vaste env onwrikbare 
grondbeginselen, die onze nei
gingen beheerschen, en onze 

rede bepalen: ook heeft alles 
in haar, den stempel van dit 
eerste gebrek harer opvoeding 
gedragen. Zij beminde slechts 
datgene, wat met den smaak 
strookte, dien men haar had 
ingeboezemd; aan niets liet zij 
zich meer gelegen liggen dan 
aan familie-genegenheden;, het
welk een verstandig man heeft 
doen zeggen, dat het een vreemd 
verschijnsel was, al de leden 
der familie NECKER eene onaf-
gebrokene bewondering voor 
elkander te zien prediken. Men 
ziet in de daad de heer NECKER 
met geestdrift de deugden zijner 
vrouw, en de talenten zijnet 
dochter verheffen; mevrouw 
NECKER in geestverrukking, dat
gene opvangen, wat van de 
lippen van haren echtgenoot 
vloeit: mevrouw DE, STASI, 
steeds geknield voor hün beeld, 
hen bijna aanbidden; en hare 
kinderen, op het te harer ge
dachtenis opgerigte monument, 
haar prijzen als het verbazendste 
wonder der natuur. Mevrouw 
DE STAè'L hield zich veel met 
staatkunde bezig, maar indien * 
zij schitterend geslaagd is, bij 
eene partij, welke zij langen 
tijd bezielde, en welker pogin
gen zij leidde, is zij tevens op 
hare juiste waarde geschat door 
schrijvers, welker gezag w» 
eenige hoogachting verdient.»& 
geloof niet, zegt DE BOM*11 

[in zijne Observations suf loVr 

wage de madame*la Baronnes? 
SïAêt, ayant pour Utre: Coflsi-
derations sur les principe* 
êvénements de la revoluj10" 
Francaise, Tom'VB P- ®}\ 
zijner <Euwes, éd. de Bru&wf 
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1845] dat er in Europa een 
schrijver was, minder geroepen 
om over de staatkunde te schrij
ven; mevrouw DE STAÖL heel't 
denzelfden misslag begaan, wel
ken NECKER in het bestuur had 
gepleegd. NECKER was een zaak
bezorger en een letterkundige, 
en hij waande een staatsman 
te zijn. Mevrouw DE STAÖL 
heeft zich geheel en al bedrogen, 
toen zij over dé staatsregeling 
der maatschappij wilde handelen; 
hare staatkundige leer bestaat 
geheel in begoochelingen; hare 
godsdienst-leer . in vooringlmo-
menheden of vooroordeelen, en 
hare letterkundige leer in tegen
strijdigheden." BONAPARTE, dien 
zij nooit beminde, wijl hij zich 
nooit wilde vernederen, hare 
geleerde lessen te ontvangen, 
trof haar eens heviglijk in een 
gesprek, waarin zij met hare 
gewone begaafdheid en geest, 
hem het plan schetste, hetwelk 
hij in zijn bestuur had behoo-
ren optevolgen: Heeft mevrouw, 
zeide hij, hare kinderen gezoogd? 
Deze inval' werd gevoeld, en 
van dit tijdstip af, openbaarde 
zij ten zijnen opzigte even zoo 
veel haat, als zij geestdrift voor 
den overwinnaar van Italië had 
aan den dag gelegd. De wer
ken van mevrouw DÉ SwëL 
kunnen in drie hoofd-klassen 
verdeeld worden, de romans, 
de letterkundige en de staat
kundige werken; wij vermeenen 
hare dichterlijke voortbrengselen 
onaangeroerd te kunnen-lalen. 
DELPHINE en GORINNE genoten 
eenen bijval, waarvoor de schrijf
ster niet ongevoelig was. In 

zijn Tableau etc. (Tafereel deï-
Fransche letterkunde): noemt 
CHÉNIER dezelve twee schitte
rende voortbrengselen, rijk in 
bijzonderheden, en die overvloei-
jen van geestige en krachtvolle 
trekken. Het is waar, dat de 
schrijver van een zeer bijlend 
klein geschrift, gestrenger was,. 
en het anti-romantische ver
maakte eenigen tijd het publiek 
ten koste van mevrouw DE STAÖL. 
Men zegt, dat zij in DELPHINE 
zich-zelve wilde afschilderen. 
DELPHINE , zegt mevrouw NEC
KER DE SAUSSÜIUG , is 'de wezen
lijkheid van mevrouw DE STAÖL 
in hare jeugd even' gelijk Go^ 
RINNE er het ideaal van is. In
dien zij zich zulks aangematigd 
heeft, kan men oordeelen welk 
gevoelen zij van zich-zelve had. 
» DELPHINE , zegt CHÉNIER , is 
juist de eerste der mogelijke 
vrouwen.. . . Men moet geene 
vrouw met CORINNE vergelijken; 
zij is andermaal DELPHINE, maar 
meer verfijnd." De zamenhang 
van CORINNE is indrukwekkend; 
maar de schrijfster vordert in 
dezelve, eene eerbiedige bewon
dering, eene aanbidding zells 
voor de beide hoofdpersonen. De 
werken van mevrouw DE STAÖL 
over Duitschland en de Noord-
sche letterkunde zijn naar onze 
meèning, datgene wat zij het 
öordeelkundigste en het best 
overwogen heeft nagelaten; er 
komen wel eenige wonderspreu-
ken, en hartstogtelijkheden in 
datgene wat zij voorslaat of 
verwerpt in voor, maar zij ont
leedt met den vluggen blik dei-
genie, de meesterstukken der 
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DuUsche letterkunde, en haar 
stijl ontleent de kleuren van 
eiken aard van dichtwerk, het
welk zij de monstering doet 
doorgaan'; zij ontwikkelt met 
een verheven talent de voor
naamste stelsels der DuUsche 
wijsgeeren, en heldert de duis
ternissen op, waarin zij zich 
schijnen te wikkelen. Wij 
kunnen denzelfden lof niet toe-
zwaaijen aan hare verhandeling 
Over den invloed der hartstog-
len,, die wij als gevaarlijk en 
der « t e e n e r vrouw onwaardig 

heeft ten pjzigfe.ha.^ betrek
kingen .geeaea 'w&m. nagelaten 
vrij van alle (jfitlek; zij was 
hartstogtelijk, maar had het 
publiek daarvan niet behooren 
te onderrigten. Onder de staat
kundige werken dezer zoo gees
tige vrouw, is ongetwijfeld dat
gene wat de meeste opspraak 
heeft gemaakt de Overwegingen 
over de voornaamste geïeurte-
nissen der Fransche omwente
ling, na haren dood in liet 
licht gegeven. De beroemde, 
door ons in dit artikel reeds 
aangehaalde schrijver, en die 
dezelve in den üjd wel wilde 
wederleggen, in een los stukje 

' waarin het diepzinnige der denk
beelden met de schoonheid des 
stijls gepaard gaat, zal ons de 
beoordeeling verschaffen, welke 
wij er over vellen. » De on
derwerpen der werken van me
vrouw DE STAëL lagen in de 
gewoonte van haren geest, den 
aard harer begaafdheid en kun
digheden. Het onderhavige is 
van eene geheel andere strek
king, en ofschoon het over 

staatkunde en omwenteling han
delt , heeft het echter geen an
der onderscheidend kenmerk dan 
zijne voorgangers. Het is al 
weder een roman over de staat
kunde en de maatschappij; het 
is al weder DELPHINE en Co-
KINNE die met de staatkunde 
omspringen even gelijk zij zulks 
met de minnarijen deden. Twee 
gevoelens hebben de overhand 
in haar werk: hare teederheid 
voor haren vader en hare be
wondering voor England. Wordt 
de heer NECKER 'beschuldigd, 
zoo*tracht zijne dochter niet 
hem te regtvaardigen, zij prijst 
hem; wordt hij geprezen, zoo ' 
juicht zij niet toe, zij vergoodt 
hem. In Engeland is alles vol
maakt : het is het paradijs van 
Europa en de fakkel der we
re ld . . . . Dit werk strekt zeker 
niet ter vermeerdering van den 
roem van geleerdheid, welke 
de schrijfster geniet, en, naar 
het mij toeschijnt, is de stijl" 
mmder schitterend, dan die 
harer overige voortbrengselen; 
en welligt zou zij, door de 
overdrevenheid harer. vrijzinnige 
denkbeelden, de bitterheid ha
rer hekelingen, de onregtvaar-
digheid harer Oordeelvellingen, 
een minder gunstig denkbeeld 
van de goedheid harer inborst 
nalaten. In liet algemeen heb
ben de protestantsche schryvers 
de staatkunde niet beter dan 
de godsdienst behandeld, LEIB-
NITZ verweet aan PDFENDOBF 
zwaarwigtige dwalingen; degene, 
die laLer zijn gekomen, hebhen 
hem nog overtroffen, en me
vrouw DE STAÖL steekt boven 
alle uit. Het is aan deze staat-
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kunde dat Europa de volks-sou-
vereiniteit, en dorzolver onver-
mijdelijlce gevolgen te danken 
heeft. JURIEU, die zelfs onder 
de zijnen voor een driftig man 
doorging, had gezegd: » » Het 
volk is het eenige gezag, dat 
niet noodig heeft gelijk te heb
ben , om zijne daden te wetti
gen."" Mevrouw DESTAèï,gaat 
nog verder, daar zij hare staat
kunde zelfs op het beginsel der 
hervorming grondt. Er is geen 
geschilpunt, zegt zij, noch zede-
noch staatkundig, waarin men 
datgene moet aannemen, wat 
mm geiag noemt; het geweten 
der mensclien is in hen eene 
gedurige openbaring, en hunne 
rede. eene onveranderlijke daad
zaak. En hieruit volgt onver
mijdelijk, dat al degene, welke 
niet denken zoo als mevrouw 
DE STAÖL , noch geweten, noch 
rede hebben, en dit is ook de 
gevolgtrekking, welke zij er uit 
afleidt." Obsermtions etc, door 

BE BöNALB. 

* STAÖL-HOLSTEIN (EMCHMAG-
NOS', Trijheer van), een Zweed-
sche'diplomaat', in 17Ö5, uit 
eene oude familie van Zweden 
geboren, trad reeds vroegtijdig 
de diplomatische loopbaan in, 
en werd in 1783, gevolmagtigd 
minister bij het hof van Frank' 
rijk. In betrekking zijnde geko
men met NECKEU, huwde hij in 
1786 met zijne dochter. GÜSTAAF 
III, die eenen verklaarden afkeer 
van de grondbeginselen der 
Fransche omwenteling had, riop 
zijnen minister in 1792 terug, 
kort voor het noodlottige tijd
stip, waarop hu' als slagtoffer 

van eenen moord-aanslag sneefde. 
Toen echter de hertog van Su-
dermanland, na dit treurige 
uiteinde, de teugels van het 
Zweedsche bestuur in handen 
had genomen, zond hij den 
vrijheer VAN STASL naar Parijs 
terug, die aldaar twee maanden 
na den dood van LOBEWIJK XVI 
aankwam, en toenmaals de eeni
ge vertegenwoordiger eener mo
narchie bij de Fransche republiek 
was. Weldra afgeschrikt door 
hetgene, wat rondom hem plaats 
had, haastte hij zich naarZwe-
den terugtekeeren, voorzien van 
een ontwerp van bondgenoot
schap, hetwelk de regent meende 
niet te moeten bekrachtigen.-
Na den val van ROBESPIERRE 
kwam-VAN SXAÖL te Parijs terug, 
alwaar hij tot in 1799 verbleef, 
als wanneer hij door koning 
GÜSTAAF-ADOLF , die zijne meer
derjarigheid bereikt had, terug
geroepen werd. Hij overleed te 
Poligny, in Franche-Comté, in 
Miei 1802, op reis zjjnde om 
zich, n.aw, Coppet tot zijnen 
schoonvader te begeven, wer-
waarts de .slechte staat zijner 
zaken hem genoodzaakt had eene 
schuilplaats te zoeken. 

* STAÖL (AUGUSTUS, baron DE), 
zoon van den voorgaande, klein
zoon van den minister NECKER, 
werd in 1790 geboren,, en was 
voorzitter der Proteslantsche 
maatschappij van Christelijke 
Zedehmde. Hij werkte mede 
aan de oprigting van verschil
lende genootschappen, zoo als 
aan dat van Christelijke Zede-
kimde , dat van do Spaar- en 
immeningsliastvanParijs^mv-
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van hij een der nuttigste be
heerders was , dat van onderlinge 
voorziening van protestantsche 
werklieden, van hei bijbelge
nootschap , van godsdienstige 
traktaatjes enz; hij is bekend 
door zijne Brieven over Enge
land. AUGUSTUS BE STAÖL had 
de staatkundige grondbeginselen 
zijner bloedverwanten overge
ërfd. Hij overleed op hst land
goed Coppet den 17 November 
1827. 

SïAtfFORB-HoWAIU) (WlIAIAM, 
graaf van), tweede zoon van 
THOMAS, hertog van Norfolk, 
werd in 1611 geboren; had Be
wijzen van' zijne getrouwheid 
gegeven aan ICAREL I , die hem 
tot lord, burggraaf en vrijheer 
van Stafford verhief, en aan 
KAREL I I , dien hij in zijne 
ballingschap volgde. Zijne deug
den verschaften hem zoo wel 
Üe achting der protestanten als 
der catholijken. De booswicht 
OATES beschuldigde hem, in 
1678, een der hoofden eener 
hersenschimmige zamenwzering 
te zijn, waa'rin hij al de Catho
lijken betrok. Deze ellendeling 
verklaarde dat hij hem eenen 
last, onderteekend door pater 
OLIVA, generaal der Jesuiten, 
had zien overgeven; twee an
dere getuigen zwoeren, dat hij 
hen had willen aansporen om 
den koning te vermoorden. De 
eerloosheid der beschuldigers, 
de ongerijmdheid der verklarin
gen , het onberispelijke gedrag, 
de getrouwheid van STAFFORD, 
en de bewijzen, die hij, te 
zijner verdediging aanvoerde, 
bcletteclen niet, dat zelfs de 

pairs, hem met eene meerder' 
heid van vier-en-twintig stera
men , schuldig verklaarden. Zijn 
moed verliet hem niet: oudea 
gebrekkig zijnde, verzocht hij, 
toen hij naar de. strafplaats werd 
geleid, dat men hem met eenen 
mantel mogt dekken: » Ik zou, 
zeide hij, van koude kunnen 
beven; maar, de hemel zij 
dank , van vrees zal ik het niet 
doen." Hij ontkende op het 
schavot de bedorven zedeleer, 
welke men aan de catholijke 
Kerk toeschreef. » Ik sterf, 
zeide hij, met de hoop dat de 
begoocheling weldra verdwijnen, 
en de kracht der waarheid 
iedereen noodzaken zal mijne 
eer te herstellen.—Wij gelooven 
u , milord, riep het in tranen 
smeltende volk, dat de hemel 
u , zegene! milord!" Al bid
dende ontving hij op den 29 De
cember 1680 den slag des doods. 
VOLTAIRE, wiens getuigenis in 
deze zaak niet verdacht kan 
zijn, laakt met regt KAREL II, 
hem geene genade te hebben 
durven schenken. » Eene schan
delijke zwakheid, zegt hij, 
waaraan zijn vader zich had 
schuldig gemaakt, en die zijnen 
vader deed vallen. Dit voor
beeld bewijst dat de dwingelandij 
van meerderen in één ligchaam 
yereenigd altijd erbarmelijker 
is, dan dié eens konings. Ef 

zijn duizende middelen om eenen 
vorst te bevredigen, maar om 
een door vooroordeelen mede-
gesleept ligchaam te verzachten 
zijn er geene. Elk lid, door de
ze laaghartige woedo bedwelmd, 
voedt en verdubbelt dezelve 
in de overige leden, en beslui1 
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' zonder vrees tot gruwzaamheden, 
•wijl niemand -voor het geheele 
ligchaam verantwoordelijk is." 
Men zie over den dood des 
graven van STAFFORD, de uit
muntende Vedediging der Catho-
Jijlcen 'door ARNADXD. 

STAFFORD. — Zie STRAFFORD. 

STAHL (GEORGE ERNST), een 
Duitsche arts, in 1660, te 
Anspach, in Frankenland ge
boren. Na te Jena schitterende 
studiën te hebben gemaakt, 
werd hij in 1687, tothof-medicus 
van den hertog van Saksen-
Weimar benoemd. Toen in 
1794 de hoogeschool v&nHalle 
werd gesticht, werd hem den 
leerstoel voor de geneeskunde 
toevertrouwd. Zijne manier van 
onderwijzen, de bondigheid zij
ner, werken, het welgelukken 
zijner praktijk, werkten zamen 
om hem eenen schitterenden 
roem te verschaffen. STAHL 
werd in 1716 naar Berlijn be
roepen, en verkreeg aldaar de 
titels van hofraad en lijfarts 
des konings. " Hij overleed in 
1734. Deze groote geneesheer 
heeft eenige zonderlinge gevoe
lens voorgestaan, die ofschoon 
dezelve in een zeker punt waar
heden bevatten, niettemin een 
tegenstrijdig voorkomen hebben. 
Dusdanig is zijn stelsel van 
heerschappij (autocratie) der ziel 
op het ligchaam, bij gezondheid 
en in ziekte, een stelsel dat 
hem vele tegenstrevers en tevens 
bewonderaars verwekte (zie SAU-
VAGES DE LA CROIX). Volgens 
zijn gevoelen, moet een genees
neer niet handelen, dan door 

naauwkeurig de uitwerkselen 
der ziel op het ligchaam te 
volgen. Het lijdt geen twijfel 
of deze uitwerkselen bestaan 
wezenlijk en zelfs op eene ge
voelige wijze, daar zij zich zelfs 
uitstrekken tot het gelaat, en 
de onverschilligste aankleven des 
ligchaamsgeslels (zie RICHTER-
GHISTIAAN-RIVAÜLT); maar het 
zou vermetel zijn, dezelve in 
alle gevallen te willen bepalen 
en te volgen. Het is vooral door 
zijne ervarenheid in de schei
kunde, dat STAAL zich verdien
stelijk heeft gemaakt. Hij putte 
dezelve uit werken, die, vóór 
hem, bijna onbekend waren, 
en waarvan hij zoo wel de ken
nis als het gebruik verspreidde:. 
het waren die van den beroemden 
BECHER, welke hij verbeterde, 
uitbreidde en met aanteekenin-
gen vermeerderde. Hij had ook 
veel nut van de werken van 
KÜNKEL en deed een aantal 
nuttige ontdekkingen. Vele zij
ner geneesmiddelen maakten 
eenen grooten opgang en wor
den zelfs nog gezocht; zoo als 
bv. zijne balsamike pillen, zijn 
krampstillend poeder zijn geest 
van tegengift enz. De metaal-
kunde heeft hem de grootste 
verpligtingen, zijne kleine latijn-
sche verhandeling (1697) over 
dat onderwerp, is uitmuntend. 
Zijne voornaamste werken zijn: 
l.o Eccperimenta et observationes 
chimim etpliysiw, Berlijn 1751, 
in 8.™; — 2.° Disserlaliones 
medicm, Halle, 2 dl." in 4.t0 

zijnde eene verzameling van 
thesis over de geneeskunde; 
—- 3.° Theoria medica vera, 
1737, in 4.m; — 4° Opmmlum 
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chimio pliysicQ-medicum 1740, 
j n 4,to • _ . 5.0 Negotium otiosiM, 
Holle, 1720, in 4.« Het is 
voornamelijk in dit werk dat 
hij zijn stelsel ontwikkelt van 
de heerschappij der ziel op het 
ligchaani; — 6.° Ftmdamenta 
chmice dogmatim et experimen-
talis, Neurenberg, 1747, 3 dl.» 
in 4.t0; mede in het Fransch 
vertaald; — 7.° Verhandelingen 
ever de souten, in het Hoogd. 
en in het Fransch door den vrij-
he@3EV0KHw.BACH, Parijs, 1771; 
— B'ff dommmtarium in meial-
hrgia$'<Mmms.i, 1723. 

STAHREMBTOG (KOEHRAAD BAL-
THASAR , Graaf van), ridder der 
orde van het Gulden-Ylies, 
voorzitter van den raad van 
regentschap van Neder-Oosten-
rijk, en gouverneur van Weenen 
tijdens het beleg dier stad door 
de Turken, in 1683, verwierf 
eenen onsterfelijken roem door 
de schoone verdediging gedu
rende twee maanden dier kei
zerlijke residentie, en den tijd 
dien hij daar door aan den 
koning van Polen, en aan de 
Duitsehe vorsten gaf, om ter ' 
ontzetting derzelve toetesnellen. 
Hij overleed hoog bejaard te 
Weenen, in 1687. —Men moet 
hém niet verwarren met Gcico 
BALBDS VAN STAHREMBERG, in 
1657 geboren, die, na zich bij 
verschillende gelegenheden te 
hebben onderscheiden, voorna
melijk in den slag van Zenta, 
alwaar hij, onder prins EUGE-
HIÜS, het. bevel voerde over den 
regtervleugel der keizerlijken, in 
Spanje verschillende voordeelen, 
ten gunste van den aartshertog 

KAREL behaalde, die na den 
dood van SAREI, .II, tot koning 
was uitgeroepen. Hij won, den 
10 Augustus 1710, den beroem
den slag van Saragossa, die ten 
tweeden male voor KAREL don 
weg naar Madrid opende. Bij 
was minder gelukkig te Villa-
Viciosa, alwaar hij, ofschoon 
meester van het slagveld geble
ven •, door het ongeluk den ge
neraal STANIIOPE overkomen, die 
te Brihiiega, met 5000 Engel-
schen krijgsgevangen werd ge
maakt, genoodzaakt zag den 
aftogt te blazen. In het volgende 
jaar sprong hij de vesting Car-. 
dom bij, en maakte zich mees
ter van al het geschut der 
belegeraars. Na den afloop des 
oorlogs leefdo hij in stille rust 
te Weenen, evenzeer geëerbie
digd om zijne deugden, als 
geacht om zijne krijgskundige 
talenten-en overleed aldaar den 
7 Maart 1737. 

STALENÜS (JOANNES), in 1595, 
te Kalkar, in het hertogdom 
f W geboren, pastoor te Mees, 
m hetzelfde hertogdom, legde 
aldaar veel ijver aan den dag, 
om zijne kudde voor de nieuwe 
dwalingen te behoeden, en om 
diegene tot het geloof der Kerk 
terugtebrengen, welke er reeds 
in vervallen waren. Hij begaf 
zich vervolgens in de congre
gatie van het Oratorium, en 
overleed te Kevelaar, den 8 
Februarij 1681, na verscheiden 
wederleggende schriften in het 
hcht te hebben gegeven, waar
van de voornaamste zijn ï:" 
Syntagma controversarium fidsu 
2 dl.n; _ 2.o Papim, m<»-

! 
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strosa et mem fakila, Keulen, 
1639,, in 12. ,n0; een geleerd 
werk, waarvan BAVLE enBtoN-
BEL hebben gebruik gemaakt, 
om deze aan de dweepers van 
hun kerkgenootschap zoo dier
bare fabel te wederleggen (Zie 
BENEBICTUS III); — 3.° Onder-
rigting om de ware Kerk te hen
nen , in het Hoogduitsch, enz. 

STALPART VAN DER WIEL (COR-
NELIS) , een heelkundige en ge
neesheer te 's Gravenhage, al
waar hij in 1620 geboren werd, 
en in 1668 overleed, is bekend 
door een werk getiteld: Obser-
vationes rariores mediw, anato-
micce et chirurgim, Leyden, 
1687 en 1727, 2 dl." in 8.™, 
met platen. Dit is eene verta
ling, het oorspronkelijke is in 
het Nederduitsch; PLANQUE 
heeft dit werk in het Fransch 
vertaald. 

•f STALPART VAN DER WIEL 
(PETRUS) , • zoon van den voor
gaande , mede te 's Gravenhage 
geboren, werd, in 1686, te 
Leyden tot docter in de genees
kunde bevorderd. Men heeft 
hem eene kleine verhandeling-
te danken, waarin hij beweert, 
dat het fmtus- zich door den 
mond voedt, en dat er geene 
gemeenschap bestaat tusschen 
den omloop des bloeds der moe
der en des zijnen: De imtrüi-
one fcetus exercitatio, Leyden, 
1686, in 4.t<> Dit werk is in 
1727, met aanmerkingen van 
den vader des schrijvers her
drukt, en door PLANQUE in het 
Fransch vertaald. 

'* STANCARI (FJRAKciscus),een 
der eerste bevorderaars der her
vorming in Polen, te Mantua 
in 150.1 geboren. Na den gees
telijken staat omhelsd te hebben, 
verliet hij denzelven weder om 
in den echt te treden, want hij 
had de nieuwe dwalingen aan
genomen. Uit Italië verdreven, 
beproefde hij om zich in Duüsch? 
land te vestigen, en er eene 
school te vormen: men stond 
hem zulks niet toe. Hij was 
in 1550, te Villacli, een stadje 
van Karinthië: Debisschopvan 
Krahdu, met zijne verandering 
van godsdienst onbekend, ver
nomen hebbende, dat hij inde 
gewijde talen ervaren was, ont
bood hem, en vertrouwde hem 
eenen leerstoel voor het ïïe-
breeuwsch toe; maar STANCARI 
deed het venijn der ketterij in 
zijne lessen sluipen: de bis
schop werd er van onderligt; 
en, na zich van hem te hebben 
meester gemaakt, liet hij hem 
gevangen zetten. Door de aan
zoeken van eentgeheeren, werd 
hij weder in vrijheid gesteld. 
Hij begaf zich naar STANISLAUS 
STABNISIÜ, te DuUeho, alwaar 
hij eene school opende, die 
bloeijend werd. STABNISKI , over
leden zijnde, vond STANCARI 
eene schuilplaats bij HIERONY-
MUS PHILIPPOW, en vestigde zich 
eindelijk bij NICOLAAS OLESNICKI, 
te Pinchsovia, werwaarts hij 
geroepen was door den graaf 
van Ostrorog, ten einde de ker
ken van Groot-Polen te hervor
men. Hij stichtte eene gerefor
meerde kerk te Pinclizovü, deed 
de kloosters ontruimen, de beel
den verbrijzelen, tot asch ver-
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branden, en ontwierp hervor-
mings-regelen voor al degene, 
die de nieuwe leer omhelzen 
zouden. Kaar Pruissen gezon
den zijnde, om te Koningsbergen 
het Hebreeuwsch te onderwijzen, 
verbleef hij aldaar gedurende 
een jaar, en had een hevig ge
schil met OSIAMDER, een bekwaam 
hoogleeraar dier stad,betrekke
lijk de regtvaardigmaking ÊÏI de 
hoedanigheid onder welke JE
SUS CHRISTUS onze middelaar rs. 
OSIAKBKR beweerde dat zulks 
in hoedanigheid van God was, 
en dat JESUS CHRISTUS, onze 
regtvaardighëd was, volgens 
zijne goddelijke natuur. Daar 
STANCARI, in deze leer eene 
dwaling meende te vinden, be
streed'hij dezelve met vuur, 
maar verviel zelf in eene tegen
overgestelde dwaling, door te 
beweren dat JESUS CHRISTUS 
enkel door zijne menschelijke 
natuur onze middelaar is. Zijn 
gevoelen werd in verschillende 
synoden veroordeeld.: Hij schreef 
om hetzelve te regtvaardigen, en 
er ontstond uit deze geschillen 
eene worsteling, die niet dan 
met hem eindigde. Hij beklaagt 
zich over de vervolgingen, welke 
men hem deed ondervinden, en 
vergelijkt cle synoden, die hem-
veroordeelden, met de tegen den 
ÏÏ._ATHANASIDS gehoudene con- i 
ciliën: Hoc modo, zegt hij, 
CONSTANTIUS imperator arianus..., 
novem concïlia celebravit contra 
S. ATHANASIUM quem miris mo-
disafflixerant.... sed tandem ve* 
ritas vicit. De vergelijking was 
niet minder dan eerzuchtig. Men 
heeft van hem: 1 .<> eene fle-
breeuwsche spraakkunst, Bazel, 

1546; — 2.° Verklaring van 
den Brief van den H. JACOBDS 
met de overeenbrenging van eelti
ge teksten der II. Schrift, Bad 
1547. BAVXE merkt aan, dat 
deze overeenbrenging woordeljjk 

[j is overgenomen uit de Commen-
tariën van BÜLMNGER ; — 3.° 
•De Trinitate et medialm Do
mino nostro JESU CHRISTO ad 
versus HENRICUM BULLIRGERBM , 
PETRDM martyrem, JOANNEM CAL-
VINDM," et reliquos •Tigurinwas 
Genevensis ecclesia?* ministros Ec
clesia Dei'perturbatores: dat is 
datgene van zijne werken, waar
uit men het best zijne leer, kan 
beoefenen; — 4.° De TrinitaU 
et unitate Dei, deque inearna-
tione Domini nostri JESU CHRISTI 
contra tritheitas, arianos, euly-
chianos, maeharianos, cerinthi-
anos, ebionitas et photinianos; 
-7 5.o Opus novum de reforma-
tione t%m doctrinm christianis, 
turn mm intelligeniim sacramen-
torum, cum matura considera-
tione et fmdamento scriptor® 
sanctce et consilio SS. PP- Ba
zel, 1547, in 8.™; —6." Ba 
decem captivitalibus Judceorm; 
— 7.o De sanguine ZaeharvSj 
enz. Men vindt de naamlijst zij
net werken in het EpUome van 
GESSNER, blz. 207. STANCARI 
overleed te Stobnits, den 11' 
November 1574. STANISUUS OM-
CHOVIÜS (zie OKSKI) schreef tegen 
hem een werk, getiteld Cfc 
mcem, Keulen, 1563, in 8.v0> 
hetwelk, zegt BAYXE, vele ge
gronde redeneringen en vele 
smaadreden bevat. Dit was nel 
gebruik onder die eerste her
vormers in zoo geringe mate 
kwamen zij overeen, omtrent de 
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beginselen hunner hervorming. 

STANDÖNCK (JOANNES), doctor 
van het gesticht en de maat
schappij der Sorbonne, te 
Meekelen in 1443, uit eene 
geringe familie geboren,_ ging 
zijne studiën te Parijs voleinden, 
werd regent in het St.Babara-
Collegie, en daarna principaal 
van het collegie van Montaigu. 
Djt laatste collegie hervatte 
zijnen ouden luister, en hij werd 
als de tweede stichter deszelven 
beschouwd. Nadat hij met vrij
heid over de verstobting der 
koningin JOANNA, vrouw van 
koning LODEWIJK XII (zie JOAN
NA van'.Frankrijk), had gespro
ken, wefd hij voor twee jaren 
uit het koningrijk verbannen. 
Hij begaf zich alstoen naar 
Kamerijk, alwaar de bisschop, 
die naar Spanje vertrok, hem 
tot zijnen bijzonderen vicaris 
voor , het geheele diocees be
noemde. STANDÖNCK keerde na 
den afloop van den tijd zijner 
ballingschap naar Parijs terug, 
en ging voort met de godsvrucht 
en de studie in het collegie 
van Montaigu te doen 'bloeijen. 
Hij voerde er de reguliere gees
telijken, Broeders van het gewone 
leven of vanden H. HIÉRONYMÜ'S 
genaamd in (zie GROOT—GERAU-
DUS DE — ), die reeds met het 
beste gevolg verscheiden scho
len in de Nederlanden geopend 
hadden. STANDÖNCK bouwde 
voor hen gestichten te Eamerijk, 
Valenciennes, Mcchelen en Leu
ven. Hij ontwierp reglementen 
wor deze huizen. Do BOULAI 
ei* de abbé LADVOCAT beweren 

XXIII DEEL 

dat deze reglementen, aan deri 
H. IGNATIÜS, die eenigen tijd 
in het collegie van Montaigu 
vertoefde, het ontwerp tot zijne • 
maatschappij verschaften; maar 
degene, die eenige"kennis heb
ben gedragen van dè reglemen
ten, die in het collegie van 
Montaigu, zoowel als in de 
huizen door STANDÖNCK in de 
Nederlanden gesticht, van kracht 
zijn geweest, slaan hier aan 
geen geloof. De constitutiën 
der Jesuiten dragen zoo zeer 
het kenmerk van het karakter 
van den H. IGNATIÜS, dat men 
niet kan vooronderstellen, dat 
hij dezelve aan eenen ander 
ontleend zoude hebben. STAN
DÖNCK overleed heiliglijk in het 
collegie van Montaigu,in 1504, 
na den post van rector • der 
universiteit bekleed, en door 
zijne leerreden verscheiden zon
daars bekeerd te hebben. 

STANHÖPE (JACOBUS , graaf van), 
uit eene oude familie van het 
graafschap Nottingham, werd „ 
in 1673 geboren. Hij volgde 
in Spanje, ALEXANDEUSTANHOPE, 
zijnen vader, die in het begin 
der regering van koning Wn> 
LIAM III, buitengewoon afgevaar
digde aan dat hof was. Het ver
blijf te Madrid verwierf hem de 
kennis der Spaansche taal. Hij 
réisde door Frankrijk en Italië, 
om het Pransch en Italiaansch 
te leeren. In Engeland terugge
keerd zijnde, sloeg hij de loop
baan der wapens in, en onder
scheidde zich bij het beleg van 
Namen onder de oogen van den 
koning WIIXIAM, die hem eene 

P 
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compagnie infanterie schonk. 
Van rang, tot rang klom hij tot 
dien van luitenant-generaal op. 
In 1709 werd hij tot opperbe
velhebber der Engelsche troepen 
in Spanje benoemd. Den 27 
Julij 1710, behaalde hij hij 
Almemra eene zegepraal, die 
geheel aan zijn beleid en aan 
zijne dapperheid werd toege
schreven, en waarvoor hij open
lijk door koning KAKEL , aarts-
foïtog,:.yan Oostenrijk, bedankt 
w«ïd.^,ï)en 20 Augustus daar 
opvolgde,» verwierf hij veel 
roem, jMj, ,de belegering, van 
Samgossa, zoowd als den 9 De
cember, 4©szell4en, ja.ars, bij de 
verdediging van Brihuega, al
waar hij eenen hevigen tegen
stand bood, doch genoodzaakt 
was, voor de overmagt onder-
tedoen, en zich krijgsgevangen 
te geven. Na, in 1712, tegen 
den hertog D'ESCALONA, onder
koning van Napels, te zijn 
uitgewisseld, keerde hij naar 
Engeland terug, alwaar bij door 
het geheele hof met onderschei
ding ontvangen werd. Koning 
GEORGE, den troon beklommen 
hebbende, benoemde -hem tot 
secretaris van Staat en lid van 
den geheim-raad. In 1714, 
zond hij hem naar Weenen. 
Hij was tot gevolmagligde op 
het congres van Kamertjh be
noemd, toen hij, in 1721, te 
Londen, overleed. Als een goede 
staatkundige, een groot veldheer, 
als een ijverig burger, en een 
regtschapen man, won hij de 
harten der onderdanen, onver
diende zijn .dood door zijnen 
;Vorst betreurd te worden. Hij 
is het, die zich in 1708, van 

Port-mahon, en het eiland Mi> 
norka meester maakte, welke 
de Engelschen tot in 1781 be
zeten hebbben. 

* STANHOPE (PHIMPPBSJ graaf 
van), zoon van den voorgaande, 
in 1780 overleden, werd opge
voed door den beroemden graaf 
van CHESTERFIELD , zijnen oom, 
Bezitter eener groote fortuiq 
zijnde, en vrij van eerzucht, 
wijdde hij zijn leven toe, aan 
de beoefening der letteren en 
wetenschappen, en. hij begaf 
zich niet anders naar het blis 
der pairs, waarvan hij lid was, 
dan bij gewigtige aangelegen
heden. Bij heeft geenerleï werk 
nagelaten; maar op zijne kosten 
dqen drukken, die van ROBEBT 
SIMSON, en men heeft hem de 
schoone uitgave te . danken, 
der Werken van ARCHIMEDBS, 
te Oxford in 1792, onder bet 

• opzigt van J. TOREIU, van 
f'eröna, gedrukt. 

. * STANHOPE (KAMH. ,. ff»af 

van), zoon van den voorgaande, 
den 3 Augustus 1753 geboren, 
ontving zijne opvoeding te .w-
neve, onder de oogen W® 
vaders, die zich derwaarts m , 
begeven, in de hoop van de 
wankelende gezondheid, Wn 

den oudsten broeder desgenen, 
die het onderwerp van,o" 
artikel uitmaakt, te .zien her
stellen. Nadat deze oudste over
leden was, erfde lüj den »e l 

van Burggraaf van "jSahon, "J? 
werd in 1783, door het gram
schap Kent, tot afgevaardigd 
Vflrlrrwnn TT™ i P AH fiiflsUPi verkozen. Van af dit tijfoW' 
tot in 1786, stelde hij vergeet-



S T A . , " 227 

sche pogingen in het werk, om 
de omkooping te beteugelen, 
die hij de verkiezing der leden 
van het parlement waren inge
drongen. Bij den dood zijns va
ders, in 1736,'nam hij zitting 
in het hooger-huis des parle-
ments. Tijdens de ziekte des 
konings, beweerde hij, dat de 
beide kamers, het regt had
den, om in de middelen te 
voorzien, die de koninklijke 
bekrachtiging vervingen, volgens 
het beginsel, dat elk wettelijk 
gezag slechts van het volk kon 
uitgaan. In het volgende jaar, 
sprak hij over de godsdienstige 
verdraagzaamheid, waarbij hij 
echter énkel de Catholijken van 
deze weldaad uitsloot. Toen de 
Fransche omwenteling uitbarst
te, toonde hij zich de ijverige 
voorstander derzelve, in de hoop 
dat de omwenteling den geest van 
naijver, welke tusschen de bei
de volken bestaat, uitdooven, en 
dezelve voor altyd op de innigste 
wijze vereenigen zoude. Toen 
Fox in het lager-huis zijnen be-
ruchlen bill over de vrijheid 
der drukpers voordroeg, ver
dedigde hij dénzelven met vuur 
in de kamer der pairs > en gaf 
daarover een werk in het licht, 
getiteld: Verdediging der reg-
ten van den Jurij ,• in 8 J ° , 
waarin zijn ijver voor d6 per
soonlijke vrijheid op elke blad
zijde doorstraalt. Hij verhief in 
1793, nadrukkelijk zijne stem 
tegen de vijandelijke toebereid-
selen tegen Frankrijk, en ver
klaarde zich onafgebroken tegen 
den oorlog. Daar hij zag dat 
al zijne pogingen vruchteloos 

waren, om dénzelven te doen 
ophouden, onthield hij zich om 
by de beraadslagingen van het 
parlement tegenwoordig te zijn-, 
en kwam .eerst in de maand 
Februari] 1800 weder in de 
pairs-kamer. Hij stelde als toen 
voor, om aan den koning een 
adres te zenden, ten einde hem 
te smeeken een einde aan de 
rampen des oorlogs te maken, 
van het ontwerp aftezien om 
het huis van BOURBON weder 
op den troon van Frankrijk te 
plaatsen, en ten spoedigste den 
vrede friet de republiek te slui
ten. Deze motie werd, bij: 
eene groote meerderheid, weder 
verworpen. Hij stelde ook ver
scheiden malen de afschaffing 
van den sla ven-handel voor, 
en ontwikkelde den 13 Augus
tus 1807, in eene redevoering 
aan de kamer der pairs gerigt, 
al de gevaren die voor den 
Engelschen handel, uit den oor
log te wachten .waren vdiea het 
kabinet van Lomkn zich voor
stelde aan de Veremigde Sta
ten van Amerika te verkla
ren. Eindelijk randde hij , in 
1813, de leden der admiraliteit 
aan wegens hun gedrag in den, 
oorlog tegen de Amerikanen. 
Zijne laatste handeling, was een 
voorstel ten onderwerp hebbende, 
om de statuten te vereenvoudi
gen , en de uitgebreide wetten 
van Engeland, tot eenen een» 
voudigen en duidelijken codex 
te beperken, die door alle bur
gers kon begrepen worden. Hij 
overleed aan eene borstwater
zucht, den 3 September 1816. 
Lord STANBOPE schitterde niet 

2-
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door de welsprekendheid. In 
zijne jeugd had hij de beoefe
ning voor de talen veracht; maar 
hij had zich op de wiskundige 
wetenschappen toegelegd, welke 
hij langen tijd met het beste 
gevolg beoefende. In den ou
derdom van 18 jaren, schreef 
hij in het Fransch, eene Ver
handeling over de Zamenstelling 
van den slinger, die door de 
akadomie van Stokholm bekroond 
werd. Dezelve is in verschei
den talen vertolkt, doch — wat 
vreemd, is — niet in het En-
gelsch-, Jn 1775 -gaf hfj eene 
andere verhandeling ia hot licht, 
over de mMelm om de bedrie~ 
gelijke praktijken iai de gouden 
munt vo&rlekomen, en in 1779 
eene, over de grondbeginselen 
der electriciteit, in 4,t<> Hij 
heeft twee rekenkundige werk
tuigen uitgedacht. Het eerste, 
ter grootte van een boekdeel in 
8.™,; bestaat uit verschillende 
wijzerplaten, en kleine letters, 
die, door eene stalen naald in 
beweging gebragt, dienen, om 
met eene volkomene naauwkeu-
righeid, de meest-zamengestelde 
bewerkingen van zamentelling 
en vermenigvuldiging te verrig-
ten; het tweede, ter grootte 
eener kleine schrijftafel is het 
zeldzaamste. Door middel eener 
enkele schroef, lost men met 
dit werktuig, alle vraagstukken 
der vermenigvuldiging en dee-
hngop; maar het opmerkelijk
ste is, dat wanneer de bewer
ker zich daarbij vergist, en 
de schroef eenmaal te veel om
draait, men eensklaps uit de 
tafel.een ivoren balletje ziet te 
voorschijn komen, welks ver

schijning hem van zijne dwa
ling onderrigt. Ook heeft hf 
eene nieuwe wijze uitgevonden 
om de kalk te branden, het
welk een duurzamer cement op» 
levert, dan de gewone mortel, 
en dat zich bij het opdroögen 
zoo zeer verhardt, dat het aan 
de scherpste werktuigen tegen
stand biedt. Nog heeft men 
hem eene verbeterde drukpers 
te danken, welke zijnen naam 
draagt, eindelijk heeft hij een 
aantal proefnemingen gemaakt, 
om het minst kostbare middel 
optesporen, ten einde gebouwen 
voor afbrandingen te behoeden, 
om de daken der huizen water-
pas te bouwen, ten einde de 
bovenste vertrekken, even zoo 
gemakkelijk als de overige te 
maken, en eindelijk ter verbe
tering van de binnenlandsche 
scheepvaart. 

STANISLAUS (Heilige), in 1030, 
van ouders, even zeer beroemd 
om hunne geboorte als om hunne 
godsvrucht, geboren, volbragt' 
zijne studiën te Qnesne e» te 
Parijs. In 1059 in Men terug
gekeerd, werd hij in 1071, tot 
bisschop van Krdkau verkozen; 
maar nadat hij BOLESLAOS H, 
koning 'van Polen, die de vrouw 
van eenen Pool had geschaakt, 
heviglijk berispt had, doodde 
deze even zoo wreede 'als wel
lustige vorst hem eigenhandig. 
den 8 Mei 1079, terwijl de pre
laat in de kapel van den H.* ' 
CHAëL de Mis las; hij stierf dus 
als martelaar van zijnen ijver. 
Men verhaalt, dat in een regtó' 
geding, hem door dien onregt 
vaardigen vorst berokkend, ny 
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éenen doode "verwekte, om te 
zijne gunste te getuigen; maar 
de gelijktijdige schrijvers spre
ken niet over dit -wonder. In 
de plaats van de kapel, waarin 
hij gedood werd, heeft .men 
eene schoóne kerk gebouwd, 
die onder het opzigt der paters 
paulij nen staat; zijne overblijf
selen, worden echter in de 
hoofdkerk bewaard, alwaar men 
hem een heerlijk praalgraf heeft 
opgerigt. 

STANISLAÜS KOSTKA (Heilige), 
zoon van JOANNES KOSTKA , 
Poolsch raadsheer, envanMAR-
GARETHA KRISKA, zuster van den 
palatijn van Mazovië, in 1550, 
"op het kasteel van Rostkoio 
geboren, onderscheidde zichreeds 
in zijne kindschheid, dooreene 
teedere ea vurige godsvrucht; 
en begaf zich onder de Jestfiten, 
na met veel moed en standvas
tigheid, de hinderpalen te heb
ben overwonnen, welke zijne 
familie zijner roeping in den 
weg stelden» Zijn voortgang, in 
de deugd maakte reeds in zijn 
noviciaat, gedurende hetwelke 
hij, in 1568, te Rome overleed, 
een? heilige van hem. Paus 
CLEMENS VIII beatiüceerde hem 
in 160,4. Pater D'ORLÉANS heelt 
zijn Leven beschreven, Parijjs, 
1732, in 12.mo Zijn ligchaam 
rust Ie Rome,indeH.Andreas-
kerk, eertijds het noviciaat der 
Jesuiten, in eene urne van 
lapis lasuU; .maar men be
wondert vooral in de kapel, 
welke hem tot kamer had ge
diend, zijn schoon standbeeld 
^an zwart en. wit marmer, 

waarvan de beeldhouwer op 
zulk eene zinrijke wijze partij 
heeft getrokken. Het Leven'vm 
den heiligen STANISLAÜS KOSTRA , 
in het Italiaansch door CEPARI , 
in verschillende talen ver-tolkt, 
is dikwerf herdrukt, en be
hoort tot de boeken, welke 'de 
Jesuiten in de handen hunner 
kweekelingen stellen. 

STANISLAÜS I (LECKZINSKI of 
LESZCZINSKI) , koning van Polen, 
groot-hertog van Liühauwen, 
hertog van Lotharingen en Bar, 
den 20. October 1677 te Lem-
herg, in Groot-Polen geboren, 
was de- zoon van den groot
schatmeester der kroon, en werd 
in 1704, door de vergadering 
van Warschau, tot KARELXH, 
koning van Zweden-, die Polen 
veroverd had, afgezonden. Hij 
was toenmaals 27 jaren.oud, 
palatijn van- Polen, generaal van 
Groot-Polen, en was, in 1699, 
buitengewoon gezant bij den 
grooten heer geweest, Hij had 
een zeer innemend gelaat, vol 
stoutmoedigheid en zachtheid, 
en' waarin tevens . opregtheid 
en openhartigheid doorstraalden. 
Het kostte "hem geene moeite 
om de vriendschap deskonings 
van Zweden te winnen, die hem 
in 1705 te Warschau, tot koning 
van Polen liet kroonen. De 
nieuwe koning volgde KAREL XII 
in Saksen, alwaar men, in 
1706, een vredesverdrag, tus-
schen de beide koningen aan 
de eene zijde, en koning AUGUS
TUS, aan de andere, sloot, en 
waarbij laatslgenoemde afstand 
deed van de kroon van Polen r 

3 
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en STAMSUUS als wettigen 
souverein van dien staat erkende. 
De nieuwe vorst bleef met 
KAREL XII in Saksen tot in 
September 1707. Zij kwamen 
alstoen in Polen terug, en 
voerden er den oorlog, ten einde 
de moskoviten geheel en al te 
verdrijven. De czar zag zich, 
in 1708, genoodzaakt dat land 
te verlaten, maar daar de koning 
van Zweden, zijnen vijand, na 
verscheiden voordeelen op hem 
M&aató te hebben, al te zeer 
n^doe®. achtervolgen, werd 
h | Iiixdè inawd Mij 1709, 
in den- :skg. vat* Pultawa ge
heel en al door hem verslagen. 
Daar STAMSIAUS zich in Polen, 
alwaar de moskoviten terugteer
den , en alwaar koning AUGUS
TUS weder gezag verkreeg, niet 
veilig bevond, zoo zag hij zich 
genoodzaakt eerst de wijk naar 
Zweden, en daarna naar Tur
kije te nemen. De zaken van 
KAEEL XII niet te herstellen 
zijnde, zoo begaf zich STANISLAUS 
naar het hertogdom Tivee-'bruqqen 
en vervolgens naar den Èhas. 
Hij leefde in de vergetelheid, 
tot m 1725, als Wanneer de 
prinses MARIA, zijne dochter, 
met LOBEWIJK XV, koningvan 
Frankrijk in den echt trad 
Na den dood van koning AUGUS
TUS, UT 1733, begaf hij zich 
naar Polen in de hoop vanden 
troon weder te beklimmen Er 
was. eene partij, die hem als 
koning uitriep; maar zijn mede
dinger, de prins van Saksen, 
na den dood van den koning 
zijnen vader, keurvorst gewor
den zijnde, en beschermd door 
keizer KAKEI, VI, en de keizerin 

van Rusland, behield de over
hand op koning STANISUDS, 
Deze vorst begaf zich naat 
Dantsig, ten einde zijne ver-
heffing te bevorderen; maar hét 
groote getal, hetwelk hem vér-
kozen had, week weldra voor 
het kleinere, dat hem tegen 
was. Dantzig werd ingenomen; 
STANISLAUS, verpligt om de 
vlugt te nemen, ontsnapte niet 
dan met vele gevaren en onder 
verschillende vermommingen, na 
in zijne eigen vaderland, zijn 
hoofd door den generaal der mos
koviten op prijs te zien gesteld. 
Toen de vrede in 1736 gesloten 
werd, deeihij afstand van het 
koningrijk, hetwelk hij twee 
malen bezeten had, en behield 
den titel van Koning. Hij had 
het genot der hertogdommen 
lotharingen en Bar, welke hij 
gelukkig maakte. STAWSUUS 
verliglte zijne volken, verfraaide 
Nanctj en Luneville, Aooto^t' 
bare pleinen en prachtige ge
bouwen , bragt nuttige gesticü-
ten tot stand, huwde arme 
meisjes uit , stichtte e.oH@g'f > 
bouwde ziekenhuizen ngtte nei 
prachtige gesticht der konu»-
lijke missie op, en toondeiflon 
in alles de vriend der godsdienst 

en der menschheid. Lotharin
gen genoot zijne weldaden, toen 
een toeval zijnen dood verhaastte. 
Zijri nachtrok geraakte in brand, 
en de daardoor bekomene won
den, verwekten bij hem een 
koorts, die hem den 23 Februari 
1766, in het graf sleepte. Jf 
lijk werd in de kapel van f* 
Dame de Bon-Secours, bij Nam 
bijgezet, alwaar men zijn praa1' 
graf regt tegen over dat mm 
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echtgenoole ziet. Op eene pyra-
mide leest men deze gelukkige 
toepassing van eenen tekst uit 
het 2.= Boek der koningen: 
Salvavit me Domims a contra-
dictionibus populi mei. Zijn 
dood was een algemeene rouw, 
en de tranen zijner onderdanen 
zijn de .beste lofspraak, welke 
wij aan dezen vorst kunnen 
toezwaaijen. KAREL XII zeide 
van hem, dat hij nooit eanmensch 
had gezien, zoo zeer geschikt, 
om alle partijen te verzoenen. 
In ziijne jeugd had hij zich 
tegen de vermoeijenis gehard, 
en lij de versterking van zijn 
ligchaam had hij ook zijnen 
geest versterkt. Hij sliep altijd 
op eene soort van stroozak, 
terwijl hij geenerlei hulp zijner 
bedienden bij zich begeerde. 
Hij onderhield eene in die lucht-
streek -weinig bekende matig
heid j hij was milddadig, de 
lieveling zijner onderdanen en 
welligt de Poolsche heer, die 
de meeste vrienden had. Hij 
was in Lotharingen wat hij in 
zijn vaderland was geweest, 
zacht, bescheiden, medelijdend, 
terwijl hij met zijne onderdanen 
als met zijne gelijken sprak, 
hunnen kommer deelde, en hen 
als een teedere vader vertroostte. 
Men gaf hem eenstemmiglijk 
den titel van STANISLAÜS den 
Weldadige. De inkomsten van 
dezen vorst waren beperkt; 
indien men echter zag en waar
deren wilde, wat hij deed, 
achtte men hem voor den rijk-
sten monarch van Europa^ Men 
kan hier over nazien: Recueil 
etc. (Verzameling der stichtingen 

en iwrigtingen, door den koning 
van Polen, hertog vcmLotha
ringen, daargesteld), Lmeville, 
1762, gr. in fol. Déze vorst 
bezat veel geest en verstand; 
hij beschermde de wetenschap
pen en de kunsten. Indien hij 
een eenvoudig particulier was 
geweest, zou hij zich door 
zijne begaafdheid voor de werk-
tuigkunde hebben onderscheiden. 
Er bestaan van hem verscheiden 
werken over de wijsbegeerte, 
de staat- en zedekunde, op eene" 
sierlijke wijze gedrukt onder 
den titel van Werken van den 
weldadigen wijsgeer, 1765,4 dl.» 
in 8.™ Eene opregte en ver
lichte verkleefdheid aan de gods
dienst, veel ijver tegen de nieu
were dwalingen, een bepaalde 
afkeer tegen datgene, wat de 
zinneloosheid der eeuw wijsbe
geerte noemt, ware menschen-
liefde, het verlangen om zijne 
natuurgenooten gelukkig te zien, 
de wijsheid der grondbeginselen, 
de grootheid der inzigten, de 
moedige lessen, aan de vorsten 
gegeven, maken deze verzame
ling van groote waarde. Blen 
ontdekt voornamelijk hoezeer 
zijne wijze van zien juist en diep
zinnig was in eene voorzegging 
over het lot van Polen, in de 
landtaal in het licht gegeven, 
xtnder den titel van De vrije 
stem des burgers, en voorko
mende in de werken van den 
weldadigen wijsgeer, onder den 
titel van Betrachtingen over het 
hcsluur van Polen. » Het is 
zeker, zegt STANISLADS,. dat het 
gebouw onzer republiek door 
deszelfs eigen gewigt inzakt, 
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en niets zal welligt eenmaal 
met zijne ongelukken te ver
gelijken zijn. Ik denk niet dan 
met huivering aan* alles wat 
ons omringt. Wij vermeenen 
dat onze naburen, uit eigen 
afgunst, in ons behoud belang 
stellen: een oud vooroordeel, 
dat ons bedreigt, eene belag-
ehelijke hoofdigheid, die eertijds 
den Hongaren en Bohemers de 
vrijheid heeft doen verliezen, 
en die ons zeker van-dezelve 
zal berQOïen, indien wij, op 
^ül&.'ëëne. ijdele hoop steunende, 
vosTtg&m .ongewapend te blijven. 
Onze te&ftj,. .waarop wg de 
prooi vam- eenigèn . foèruchten 
veroveraar guiten zijn, zal 
ongetwijfeld komen. Welligt 
zelfs zullen naburige mogend
heden in overeenstemming tre
den, om onze staten onder
ling te verdeelen. Waarheid is 
het dat zij dezelfde zijn, die 
onze vaderen gekend en nooft 
gevreesd hebben; maar weten 
wij niet dat, alles onder de 
natiën veranderd is.' Zij'heb
ben thans andere zeden, andere 
wetten, andere gebruiken, andere 
regeringsstelsels, andere wijzen 
van oorlogvoering, ik durf 
zelfs zeggen, eene grootere 
.heerschzucht is toegenomen met 
de middelen om aan dezelve 
voldoening te geven, enz." — 
Zie CASIMIR V. 

* STAKISLAÜS II of STANJS-
LAUS-AUGUSTÜS , graaf CIOLECK-
PONIATOWSKI, koning van Polen, 
den 17Januarij 1732, te Wok-
&jn, in Litthamvm, geboren. 
Bij was de zoon van den beroem
den graaf STANISLAÜS, Castella-

ms van Krakau, afslammelëf 
der graven van Gva$talh,m 
der prinses CONSTANTIA CZAKN}' 
RINSKI, uit het geslacht fa 
JAGBLLOS, groot-hertogen van 
Litlhauwen. Ondanks het ade?*.. 
lijke en de oudheid van zijntó 
oorsprong, bevond zich.STAtös-
LAÜS, de zevende van elf bie
ders en zusters, zonder fortui», 
maar wat voor hem pleite, 
was eene beschaafde opvoeding, 
geest, een schoon gelaat, vele 
aanvalligheid in de manieren, 
en een zeer verleidend voorko
men. Deze hoedanigheden de
den zijn' vader en beide oomen, 
de vorsten CZARTORINSKI beslui
ten, hem te doen reizen, isr-
wiJ1 zij op hem hunne grootste 
hoop bouwden. Tot gids<en be
stuurder op deze verschillende 
togten, had hij eenen/gedien
stigen vriend, den ridder WIL
LIAMS HANBURY. Zij bezochten 
Ie zamen DuitschU'nd, lid*», 
Frankrijk, Engeland, en alom 
werden de beide reizigers roet 
onderscheiding ontvangen, vooral 
STANISLAÜS-ADGÜSTÜS aan vfiw 
steeds de meest verdiende lof
spraken en het vleijendst onthaal 
te beurt vielen. Toen'zij aan 
het Russische hof kwamen, kon 
CATHARINA, toenmaals groot-her
togin , hem niet met onverschil
ligheid zien, en gaf hem weldra 
toegang in haren vertrouwelijker 
kring. In Polen teruggekeerd, 
trachtten zijne bloedverwanten, 
die niet onkundig waren van 
den invloed, welken hij op CA-
niAmNA had uitgeoefend, ba» 
eene voor zijne belangen ;Z0Q 
nuttige kennismaking te doen 
aankweeken. Graaf STAMS^03 
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bezat eerzucht; eenè gelukkige 
toekomst scheen zich voor hem 
te openen en hij ondersteunde 
door al zijne middelen de po
gingen van zijnen vader en van 
zijne oomen, die kort voorden 
dood van AÜGUSTCS III , hem 
tot afgezant van dien vorst te 
St. Petersburg deden benoemen. 
De graaf CIOLECKJPONIATOWSKI 
verscheen er andermaal, met den 
zijnen nieuwen rang waardigen 
luister, en nam alzoo de groot
hertogin hoe langer zoo meer 
in. Van toen al beloofde hem 
CATHARINA de kroon van Polen, 
zoodra zij den troon zoude be
klimmen. De dood van ELIZA-
BETH, den 5 Januarij 1762 voor
gevallen, stelde haar in staat om 
hare belofte te houden. Naau-
welijks was Europa van de be
doelingen der nieuwe keizerin 
onderrigt, of Frankrijk, Spanje, 
de Pyrte, Oostenrijk en Saksen 
trachtten de verheffing van Po-
KIATOWSKI te dwarsboomen, en 
verspreidden onder den naam 
van manifesten, de bitterste li
bellen tegen hem. Men vérzon 
zelfs betrekkelijk dien prins de 
ongerijmdste fabelen. Om deze 
hinderpalen uit den weg te rui
men, zond CATHARINA een Rus
sisch legerkorps, dat zich van 
Idtthauwen meester maakte, 
deed 50,000 man aan de Pool-
sche grenzen cantonneren,, en 
beval tevens aan haren gezant, 
KATSEULING , op den rijksdag 
te Wilna, CIOLECK-PONIATOWS-
KI, als koning van Polen te 
doen uitroepen. De landdag, 
m zijne beraadslagingen gedwon
gen , verkoos, ondanks eene 

P 

sterke tegenkanting, van wege 
de voornaamste mogendheden, 
den gunsteling van CATHARINA, 
STANISLAUS , die in den ouder
dom van 32 jaren, den 26 No
vember 1764 „ als koning van 
Polen werd gekroond. Deze 
koning regeerde met wijsheid; 
maar daar CATHARINA zag dat 
hij naar de belangen van Polen, 
en niet naar die van Rusland 
regeerde, verwekte zij. weldra 
godsdienstige onlusten, en bragt 
de dissidenten ih opstand tegen 
STANISLAUS.- Om dezelve tevre
den te stellen, beriep de koning 
den landdag van 1766; maar 
hij vond op denzelven de gees
ten legen hem ingenomen. Te 
vergeefs stelde hij wijze en nut
tige maatregelen voor, die tot 
den vrede konde geleiden, de
zelve werden bijna eenpariglijk 
verworpen, terwijl de vorst REP-
NIN en de bisschop vmKrakau, 
in het geheim het getal der mis
noegden nog vermeerderden. Na
dat .de dissidenten, in 1768, te 
Kadan een algemeen verbond 
gesloten hadden, ten einde het 
verzoek ingang te doen vinden, 
hetwelk zij reeds sedert lang 
hadden gedaan, om namelijk 
dezelfde regten te behouden, 
welke zij met de Catholijken 
genoten, leende STANISLAUS er 
eindelijk het oor aan, en de 
vrije uitoefening aller godsdien
sten, met de bevoegdheid om 
tot posten te geraken, werd 
erkend. Maar weldra sloot de 
Catholijke adel een verbond 'te 
Bar, in Podolië, ten einde deze 
vergunningen krachlelpos te ma
ken , en er ontstond uit deze 

5, 
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tegenkantingen een der wreedste 
burgeroorlogen. CATHARINA ont
dekte alstoen, dat zij in de uit
voering van haar plan, met te 
veel overhaasting was te werk 
gegaan, door de Polen in eenen 
staat van opstand en verdediging 
te brengen, die de uitkomsten, 
welke zij er in den beginne van 
verwacht had, wel eens konden 
verijdelen. Deze hooghartige, 
oorlogzuchtige en van natuur 
qnaftaAelijke natie, kon, zoo 
ïj&Kafe zij, vereenigd bleef, en 
a$sfe.j%,fefit jak zou hebben 
a%e§Épï,.3itów,e|k «sea.liaar 
•had opgrtsèè:»#f s oufcawen: 
de k«erja!.p.8^'to(p afgezant 
en de hoofden der in Polen gele
gerde Russische troepen hunne 
waakzaamheid verdubbelen. Het 
bondgenootschap van .Bar, door 
Frankrijk beschermd, durfde 
den troon als openstaande ver
klaren,en, met den moedigen 
CASIMIR PUUWSKI aan het hoofd, 
deed het wonderen van dapper
heid. Om in eens aan alle geschil
len een einde te maken/ had 
PUIAWSKI de stoutheid, den 
koning in zijne eigene hoofdstad 
te doen opligten. Hij belastte 
met deze. netelige taak STBA-
WENSKI, die zich te dien einde 
met KOSINSKI en LUKAWSKI ver
bond. Veertig dragonders, als 
boeren vermomd komen den 3 
November 1771 in Warschau; 
verscheiden hunner bespieden 
den oogenblik, waarop STANIS-
M.US zijn paleis zoude verlaten. 
Zij volgen van verre zijn rij
tuig , dat bij den prins groot-kan
selier , oom des konbags, stil 
ioudt,: en wachten de dui
sternis af, om de groote onder

neming uittevoeren. STANISUM 
yerlaat het paleis van zijnen 
oom, zonder wacht en bpa 
zonder verdediging. Het rijtuig 
wordt aangehouden, zijne be
dienden verstrooid, zyne beide 
heidukken naast de portieren; 
gedood. Gedurende deze wor-••• 
steling, stapt de koning uit 
zijn rijtuig, en klopt aanê 
deur van den kanselier; maar 
op denzelfden oogenblik ontvang! 
hij eenen sabelslag op het hooi; 
KOSINSKI lost een pistoolschot 
voor zijn aangezigt, ten êinè 
hem door die verlichting te 
erkennen j waarop men zich van 
hem meester maakt, hem Mn*» 
en in vollen ren, tusschen de 
paarden tot buiten Wam/m 
sleurt. Toen deed men hem te 
paard stijgen; en slaat den weg 
in naar de vesting Cmstokow, 
door PÜXAWSKI bezet. De za-
mengezworenen genoodzaakt, 
'om in het holste eens duisteren 
nachts, om- en zijwegen te ge
bruiken , ten einde de patrouilles 
der Russische Kozakken te ver
mijden, konden elkander opw 
afgesproken plaats niet weaer 
vinden. STRAVVENSKI en LeKA.W's• 
ia kwamen er aan; maaroü 
troep van KOSINSKI, d f ,?' 
NISLAUS mede voerde, ttWaa"n 

den ganschen nacht rond'en 
bevondt zich bij het kri*n 
van den dag, in de nabijheid w 
den molen van Mariemont, °V 
drie uren afstands van Warscli» 
In de hoofdstad had men -m 
het verhaal der door dezaj" ' 
gezworenen verstrooide lwcw»j 
het gevaar vernomen, ^ a a L 
de koning verkeerde: alles w 

er in rep en roer. 
Talrijke 
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RüssisJ Patr°üiltes doorkruis- | 
t e n "• naburige, wegen. De 
scjjj, van KOSINSKI', door.der-
2ej.r getal verschrikt, nam de 
v>gt, en liet haren aanvoerder 
,et den vorst alleen, die ge

noodzaakt was, wijl zijn paard 
eenen poot gebroken had, zijne 
moordenaars te voet te volgen: 
hij had daarenboven eenen schoen 
en zijnen hoed verloren. Het 
gezigt van den lijdenden mo
narch, en de vrees van door 
de Russen gevangen genomen 
te worden, begonnen bij KO
SINSKI wroegingen te doen ont
waken, en op eenen medelij
dende toon, zeide hij hem:» Gij 
lijdt v e e l . . . . Gij'zij t nogtans 
'mijn koning. — Ja, antwoordde 
STANISLAUS, en uw goede ko
ning, die u nooit eenig kwaad 
heeft gedaan." Hij had niet 
noodig een groot gebruik dier 
overtuigende welsprekendheid te 
maken, welke hem zoo natuurlek 
was. KOSINSKI had berouw; hij 
viel aan zijne voeten neder,en 
gaf zich aan zijne goedertieren
heid over. STANISLAUS beloofde 
hem,' dat hij zelfs beloond zoude 
worden. Zij begaven zichalzoo 
beide naar den molen van Ma-
rimont, van waar men naar 
Warschau zond om een rijtuig 
en zijne wacht te halen. STA-
-msiAus was aldaar bemind; en 
bij zijnen intogt, werd hij er 
door de toejuichingen des volks 
ontvangen, dat hem tot aan zijn 
paleis vergezelde. Aan geen' 
der zamengezworen werd genade 
verleend dan aan KOSINSIU. Deze 
begaf zich naar Romagna, al
waar STANISLAUS hem eene jaar
wedde verleende. Nadat de op

standelingen gestraft of verstrooid 
waren, was CATHARINA er op 
bedacht, om van hunne ver
deeldheden partij te trekken j 
maar zij had ook deheerschzucht 
van twee andere mogendheden 
te* voldoen. Eindelijk had de 
eerste verdeeling \a.n'Polen, tus-
schen Rusland, Oostenrijk . en 
Pruissen, den 18 September 
1772 plaats, STANISLAUS genoot 
vrij gerustelijk tot in 1788 r 
datgene wat men hem gelaten 
had. Hij voerde bij zijne vol
ken den smaak voor letteren en 
kunsten in, en zijn hof werd 
een der schitterendste van Eu
ropa. Intusschen was hij, bij 
de aanmerkelijke verliezen, wel
ke hij geleden had, dikwijls 
buiten staat, om diegenen, 
welke hij in. zijne dienst gebruik--
te, anders-te voldoen, dan met 
beloften, welke hij nooit in 
slaat was natekomen. STANIS
LAUS was een groote vriend van 
het Italiaansch tooneel, en had 
aan zijn hof een vrij talrijk ge
zelschap van zangeressen dier 
natie. Wanneer hij dezelve niet 
kon betalen, stelde hun de 
edelman, met de leiding van 
dit tooneel belast, een bre
vet Van kapitein, kolonel of 
zelfs van generaal ter hand, 
hetwelk met toestemming des 
konings' in Italië verkocht werd, 
en de opbrengst strekte hun 
tot betaling. Zij dreven voor
namelijk dien handel te Bologna, 
alwaar men een aantal Poolsche 
uniformen zag, door mannen 
gedragen, waarvan de meeste 
nooit hunne geboorteplaats ver-
laten, noch een leger gezien 
hadden. Het was op deze wijze 
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dat een zeker adellijke, AUGUS
TUS GÖNDOLFI genaamd, door 
middel van vijfhonderd kroo-
nen (ruim ƒ700). Kolonel van 
zijne Poolsche majesteit was, 
en dat de markgraaf ALBERGATI , 
een beroemde letterkundige, 
voor ƒ2500, — de uniform van 
generaal van denzelfden monarch 
droeg. STAMSLAUS was welda
dig, edelmoedig; zijn hart leed, 
dat zijne middelen niet aan zijne 
•wensohen beantwoordden. Bij ze
kere gelegenheid kwam een 
vreemdeling, die lang aan zijn 
hof was verbonden geweest, af
scheid nemen, alvorens na zijn 
vaderland terug tekeeren. STA-
NISLAUS nam uit eene secretaire, 
zijn met diamanten omzet por
tret ; » Neem ditj zeide hij, 
mijn vriend, tot een aanden
ken aan mij . . . . Helaas! 
het is alles wat ik u geven 
kan." Tijdens de prachtige reis 
van CAMAKINA II, in Taurica, 
in 1787,, ging STANISLAÜS haar 
te Kaniou te gemoet; zij had
den elkander sedert drie-en-twin-
tig jaren niet gezien. Bij de 
eerste ontmoeting scheen CA-
THAUINA onthutst; de koning 
behield zijne geheele tegenwoor
digheid van geesl. Zij bleven 
gedurende ien ,half-uur alleen. 
Gedurende dien tijd vraagde haar 
STAm&Atis eene vermeerdering 
van inkomsten der kroon; van 
aan zijne onderdanen de vrije 
scheepvaart op de Dnieper toe-

\ testaan, en om zijnen,neef JO
ZEF PONIATOWSKI , erfgenaam van 
den troon van Polen te doen 
verklaren. CATHAMNA was se
dert eene reeks van jaren, niet 
meer dezelfde ten opzigte van 

haren gunsteling; zifi 
er zich toe, hem te 
pen, dat zij zijne ver 
zoude inwilligen, terwijl: 
kei dacht aan de bemagtig 
der staten van dengenen, as 
wien zij, ten spijt van gehei 
Europa eene kroon had gegeven-. N 
Rusland en Oostenrijk verklaar- \ 
den den oorlog aan de Porti-
De afleiding der Russische strijd
krachten gaf eenen vaderland' 
schen schok aan den landdag 
van Warschau, in 1788; maar 
na den vrede van Jassi, k » 
men de Russische troepen, m 
de maand Mei 1792 weder bin
nen Polen. Daar graaf POTOKI 
en zijnen souverein, ea ma-
zelven, door de arglistige staat
kunde van CATHARINA bedrogen 
zag, zoo verklaarden hij zien 
tot hoofd der confederatie van 
Targowüz. STANISUÜS, geplaatst 
tusschen eene vermogende vijan
din, diehemonttroonenwiwe, 
en zijne natie, die hem enzien-
zelve wenschte te verdedigen, 
tegen eenen gewelddaden en 
onregtvaardigen aanval, Icon aw 
wensch zijner onderdanen mw 
wederstaan, en trad toe tot at 
confederatie van Targomt*. * 
zijne pogingen waren .vrucW? 
loos. De Polen bezweken, i» 
voorstad Praga, werd door aau 
beroemden SIWAROW stwnie^ 
derhand ingenomen, en de w 
dedigers derzelve moesten ovu 
de kling springen. (?» Su*.„ 
KOW). De tweede verdeeling w» 
Polen, in April 1798aangekon
digd , werd in Julij deszelWen 
jaars ten uitvoer gebragt. &T* 
KISLAUS verbeeldde zich, a» 
men hem, ten minste lot *» 
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zijnen doo', de opperste -waar
digheid .Ou laten behouden; 
maar pr&s REPNIN , stelde hem 
eenen Jrief van CATHARINA ter 
hand,•welke' hoofdzakelijk be-
vatfj, » dat het gevolg der door 
hatf genomene maatregelen, het 
ophouden van het koninklijk 
gezag in Polen, na zich sleep
te, dat men hem dus in be
denking gaf, of het niet doel
matiger ware, dat hij formeel 
afstand'deed." Daar STANISLAÜS 
geene andere partij te kiezen 
had, dan om aan het verlangen 
van CATHARINA toetegeven,' zoo 
onderteekende hij den afstand 
van eenen troon, welken hij 
noch had weten te handhaven, 
noch te verdedigen. Hij werd' 
naar Grodno verbannen, alwaar-
hij bijna als een particulier leefde. 
Nadat PAUL I , in 1796, zijne 
moeder was opgevolgd, beriep hij 
STANISLAÜS bij zich, huisvestte 
hem in zijn eigen paleis, en 
bewees hem alle aan het onge
luk verschuldigde voorkomen-
heden.' Deze bewijzen van wel
willendheid vertroostten hem 
eenigermate over de onregtvaar-
digheid van CATHAKINA. Hij 
overleed te Sb Petersburg den 
12 Februarij 1798. STANISLAÜS 
bezat vele geleerdheid, en sprak 
de zeven voornaamste talen van 

-Europa. Zijn hart was regt-
vaardig en weldadig; maar, zoo 
als zeker schrijver zulks zegt: 
« Beheerscht en verstooten door 
alle Poolsche en vreemde par
tijen , bezweek hij, zonder be
langstelling te wekken, en werd 
een nieuw bewijs, dat, op den' 
troon zwakheid en besluiteloos
heid altijd de ergste aller on

deugden waren." Hij liet geene-
kinderen na, en was zelfs niet 
gehuwd geweest. — Zie POSHA-
ÏOWSKI. 

STANLEY (THOMAS), te Cutn-
berlow, in Herefordshire, in 
1627, geboren, maakte zich 
bekwaam in de schoone letteren 
en in de wijsbegeerte. Na ver
scheiden reizen door Frankrijk,. 
Italië en Spanje gedaan te heb
ben, begaf hij zich naar honden, 
alwaar hij in 1678 overleed. 
Zijne voornaamste' werken zijn: 
l.'o eene schoone Uitgave, van 
AESCHÏLUS, met de vertaling (in 
het Engelsch) en aanteekeningèn, 
1663, in fol.; — 2.° Geschie
denis der wijsbegeerte, in het 
Engelsch, 1655—1662, 3 dl." 
in fol. dikwerf herdrukt. Deze 
geschiedenis is gedeeltelijk in het 
Latijn vertaald, doorLECLERC, 
en geheel door GODEFRIDUS OLEA-
RIDS, Leipzig 1712, in 12.«"> 
Men zou in dezelve meer diep
zinnigheid in de ontledingen, 
meer naauwkeurigheid in den 
stijl, en soms meer op waar
heid gegronde beoordeelingen 
wenschen. 

STANYHÜRST (RÏCHARD), te 
Dublin in 1552 geboren, ging 
van het protestantismus tot de 
Catholijke Kerk over, begaf zich 
na den dood zijner vrouw in 
den geestelijken staat, werd 
kapellaan van' den aartshertog 
ALRERTDS, en overleed te Brus
sel in 1618. Men'heeft van 
hem: l.o Be Rebus in Hyber-
nia gesiis, Antwerpen, 1584, 
in 4 > ; — 2.° Vfta mcü PA-
TRicn, 1587, in B.v»; — 3 ^ 
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Be$cfw$)ing van Ierland, in het 
Engelsen; *— 4.° de vier eerste 
boeken van den Mneïs, in En-
gelsche verzen vertaald, Londen, 
1583 5 — 5.° Brems prasmuni-
Mo,: We., Bouay, 1615, in 12.m° 
Dïl is'eene wederlegging der 
zotternij van JACOBBS USSBRIÜS , 
die bewijzen wilde, dat de. Paus 
werkelijk de anti-christ is. — 
Zijn zöonWiMJAsiSTANYiumsT, 
eenlesuit, te Brussel in 1601 
geboren*, en in die stad, den 10 
fenuarij 1663 overleden, heeft 
ziph onderscheiden door zijnen 
ijver, om de ketters tol kat ge-; 
loof der le tk terugtebrengen, 
door zijne • liefdadigheid in het 
oppassen van zieken, voorna
melijk, de pestzieken, en door 
verscheidene ascetische werken. 

STAMIÏLE (FREDERIK), gebo* 
xsa~ te Qsnabmgge, was hoog-
leeraasr ÏB de Grieksche taal te 
Breslau, en in de godgeleerd
heid te Koningsbergen. Hij ver-
eenigde zich in 1553 met de 
Eoomsche Kerk, en werd raads
heer des keizers en van den 
hertog van Begeren. Hij over
leed als een goede Catholijk, te 
Ingolmêt, den 5 Maart 1564, 
na eenige uitmuntende werken 
in het licht te hebben gegeven, 
onder_ anderen: 1.° De dissidiis 
hmeticenw, door STAPLEÏOH 
•vertaalt s eji je. Antwerpen, in 
1565, i a 12.TOd gedrukt; — 2." 
Aplogia de germano scripbam 
sacm intellectu,etc. ^- De aarts
bisschop van Sakburg ms hu
mt geweest, hemden uit Rome 
gezonden rooden doctoralen hoed 
||»verhandig6a en hem;t®t4o«> 
****:'M' «odgeleerhéid m.m 

het pontificale regtceverklarent I 

STAPIETON (THOMAS)V een Ca» 
tholijke, Engelsche zinWter, 
uit eene oude familie v&n het 
graafschap Sussex, te Hè 
in 1535 geboren, werd! 
van Chichester. De ongehoorè 
wreedheden, welke men in zjjft\ 
vaderland tegen de Catholijten' 
uitoefende, noodzaakten hemde 
wijk naar Vlaanderen te nemen. 
Hij onderwees de heilige Sehrift 
te Douay, alwaar hij domheer 
werd. Eene walg van de wereld ^ 
bekomen hebbende, werd hij Je-' 
suit; maar zijne zwakke gezond
heid noodzaakte hem, deze orde 
te verlaten. In 1590 in Bmay 
teruggekeerd, volgde h'u" later 
MICHAÖLBAIDS, op dentówtoel 
der H. Schrift, te Leuven öp. 
PHILIMUS II benoemde hem tot 
het dekanaat van Hilvartnbs» 
Deze posten en beneficiën <w' 
den hem in staat om aan zijne, 
wegens godsdienst-vervolgingen > 
uitgewekene landgenooten, veel 
goed te doen. CLEMENS W . 
die er een groot vermaak 'n 

stelde, de werken van STAM<E-
TON, bij zijne maaltijden tehoo-
ren voorlezen, verlangde h# 
te Rome te zien; maar V-P 
gewone kwalen, en reeds ge' 
vorderde jaren, lieten hem*11™ 
toe, om aan het verlangen °as 
Pauses te voldoen. Hij overleett 
te Leuven, den 3 Octoberlöy8-
STAPLETON bezat eene zachte™ 
beminnelijke inborst, en e e r 
opregte godsvrucht; hij was«» 
schoóne letteren zeer welin^' 
ter, daarbij, ervaren "> *?. 
Grieksch, bet Hebréeuwsew'^ 
godgeleerdheid en de geschiBcie-



S T A . 239 

nis, De ketters, die hij in zijne 
geschriften deed verstommen,' 
hebben zijne kunde gehuldigd, 
en de kardinaal DU PERRON stelt 
hem aan • het hoofd van al de 
controversisten. Men moet ech
ter bekennen, datBEIAARMINUS, 
hem in de wetenschap der hei
lige Schrift, in het lezen der 
kerkvaders, en in de geschied
kundige ervarenheid overtreft, 
en dat DU PERRON hen beide 
overtreft, in de naauwkeurig-
heid, om datgene te onderschei
den , wat punten des geloofs, van 
datgene wat slechts gevoelens 
'zijn. Zijne werken zijn geza
menlijk uitgegeven te Parijs, 
1620, 4 dl» in fol; de belang
rijkste zijn: l.o Zijne Twist-
schriften; — 2.° de Levensbe
schrijvingen van den H. apostel 
THOMAS , van den H. THOMAS van 
Kantelberg, en van THOMAS MO-
RUS, in het licht gegeven, on-
dor. den titel van Tres TnoMiE, 
Bouay, 1688, inl2.m° In het
zelfde . boekdeel vindt men de 
Lijkrede van ARNOL» DE GAN-
THOIS , abt van Marchiennes; — 
3«° Verdediging van PHIUPPUS 
II, tegen de lasteringen van ELI-
ZABETH, koningin van Engeland. 
Aan het hoofd dezer verzameling 
vindt men zijn Leven beschre
ven door HENDRIK HOILANDUS, 
esn? Engelschman. 

* STAKCK (JOANNES AUGUSTUS) , 
doctor in de wijsbegeerte en god
geleerdheid, eerste hof-prediker 
van Eessen-Bwmétadt, te Schwe-
rin\ den -2Q- Oetober 1741 ge
boren, onderscheidde zich-nie^. 
minder als geletterde,.dan, als 
es» • ftefewfiam;, •#$i0mi$;: hij 

werd in 1770 naar Koningsber
gen beroepen, ten einde er den. 
theologischen leerstoel te beklee-
den, en aan het hof te predi
ken. In het volgende jaar legde 
hij zijne betrekkingen neder, en 
begaf zich naar MUtau. In 1781 
vertrouwde het hof van Darm-
stadt hem den post van eersten 
predikant, en de eerste plaats 
in het consistorie toe. Hij nam 
slechts de eerste dezer bedienin
gen aan, en na zich een klein 
getal vrienden verkozen te heb
ben , bepaalde hij zich tot d^ 
zelve, leefde onder zijne boeken, 
en hield zich van het overige 
der maatschappij afgezonderd> 
om zich met meer vrijheid aan 
zijne werkzaamheden te kunnen 
toewijden. Hij overleed in Maart 
1816, en heeft een aantal wer
ken over de'letterkunde en de* 
godsdienst nagelaten. Deze laat
ste zijn: 1.° Geschiedenis van de 
eerste eeuw der christelijke Kerk, 
Berlijn, 1779 en 1780, adl.»; 
— 2.° Vrijmoedige denkbeelden 
en ovenoeqinyen mer'heiohristenr 
d<m,Berlijn,im--^ Proeve 
eener geschiedenis van het aria-
nismus, Berlijn, 1783,2 dl.11; — 
40 Over het Crypto-Cathohas-
mus, tegen de schrijvers van het 
Jmnwl de Bm-lm, Frankfort, 
1785,3 dl»; <— '5.? Gesehiedems 
van den doop der doopsgezinden, 
dessan, 1789; — 6.°De zege
praal der wijsbegeerte indelüfi 
eeuw, Frankfort, 180Z, 2d l» ; 
— 7.° Het gastmaal van T H » * 
DUHJS, of Wijsgeerige f # j ^ 
spraken over de veremifli^W®' 
verschillende christelijU-9^^ 
heden, 1 dl. in 8.™; hetwelk 
men zoude zeggen,: met opzei 
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vervaardigd te zijn, om tot ver
dediging der Catholijke gods
dienst te dienen. De beide laatste 
werken [mede in het Nederd. 
vertaald] hebben STAECK vele 
vijanden berokkend, de eene 
onder de voorstanders der nieu
were wijsbegeerte, welker- ge
varen hij aantoont; de andere 
onder de protestanten, welke hij 
kenschetst, als in het algemeen 
zeer zwak aan de leerstellingen 
der hervorming verkleefd, en 
aatuteeftè onverschilligheid over-
gegew&i die bij hen enkel, nog 
de-. sefriÉMaiil® fc • ©«&• protes-
tantismi» :cnreskiaÊy .en' hfctzelve-
tot eene IwterQgsditeï maakt. 

STAREMBËR&. — • Zie STAH-
REMBERG. 

STAROVOLSIU (SIMON), een 
Poolsche aardvijks- en letterkun
dige der 17.e eeuw, schonk 
twee letterkundige eerbewijzen 
aan zijn vaderland: 1.» Hij 
vervaardigde eene aardrijkskun
dige beschrijving van Polen in 
het Latijn, onder den titel van 
Polonia, Eraltau, 1632, infol. 
Nadat ;:CraM?t(SïBs .dezelve met 
fea«ösöï::fa-«&te goede voewede 
• VQMLBÏU. hady vermeerderde en 
verbeterde hij dezelve, Wolfen-
buitel, 1656, in 4> ; en des
niettegenstaande , gaat zij' niet 
voor. al' te naauwkeurig door; 
-— 2.» :fiei Lofreden en levens
beschrijvingen van honderd'be-
roemde sckriims mn Men, 
in 4 > , en in het Latijn, eene 
verzameling, waarin da- zucht 
voor den roem zijner laadgenoo-
ten meer doorstraalt dan eene 
gezonde oordeelkunde. 

STATIO of liever ESTACO (ACHIJJ-
LEs),een Portugees,te"Vidigwh 
ra, in 1524, uit eene beroem
de familie geboren, reisde door 
Spanje, Frankrijk ende!\Wr-
landen. Hij hield zich Ie Mome 
op, alwaar de kardinaal Gkubn 
hem tot zijnen bibliothekaris 
benoemde. Hij overleed in die 
stad in 1581. Er bestaat W 
hem: l.o Aanmerkingen op de 
moeijelijke plaatsen der ouè 
schrijvers, 1604, in 8.™; ~ 
2.° Redevoeringen; — 3. Brie
ven; — 4.o eene Latijns* 
Vertaling van verschillende 'Ver
handelingen van den H. Cnnv-
SOSTOMÜS, van den H. taeo-
Rins VAN NYSSA en van>dèn 
H. AXHAINASIUS. 

STATIRA, dochter van DARIUS 
CODOMAKNÜS, werd, na den slag 
van Issus, met hare moede? 
door ALEXANDER den Groote, in 
het jaar 332 vóór J. C. ge
vangen genomen. Deze vorst, 
die haar geweigerd had, toen 
DARIUS haar aan hem als onder
pand des vredes aanbood, -irad 
met haar in den echt toen z|j 
zijne slavin was. De bruiloft 
werd gevierd toen ALEXAKDBB 
uit Indië terugkwam; en de
zelve was als eene soort v«i 
zegetogt. Er waren hij dit 
feest 9000 personen , aan eiken 
van welke deze overwinnaar 
eene gouden flesch gaf, om aan 
de goden te offeren. STAT»* 
had geene kinderen. Na den 
dood van ALEXAWDER, iö W 
jaar 323 vóór J. C., benam 
HOXANE haar het leven. ••-W 
vrouw van DARIUS heette• o * 
STATIRA. Zij was zwanger toen 
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aij gevangen werd genomen. 
Nadat hare ongelukken bij haar 
eene ontijdige bevalling hadden 
te weeg gebragt, stierf zij eeni-
gen tijd daarna, en werd door 
de zorgen van ALEXANDEB , die 
haar met veel eerbied behandeld 
had, vorstelijk begraven. 

STATIUS (POBUUS PAPISIUS) , 
een Napolitaan (*), leefde ten jj 
tijde van DOMITIANUS, welken 
hij met even zoo vele lafhar
tigheid als laagheid vleide. Deze 
Latijnsche dichter behaagde zeer 
aan genoemden keizer, door de 
gemakkelijkheid, welke hij be
zat, om voor de vuist verzen 
te maken. Hij overleed te 
Napels, in het jaar 100 , na 
J. C, Er beslaan van STATIUS 
twee heldendichten, opgedragen 
aan dezen liatelijken dwingeland, 
dien hij in den hemel plaatst, 
ongetwijfeld tusschen OCTAVIA-
NUS en NERO : namelijk de The
baïde , in 12 boeken, en de 
AchiUeïs, waarvan er slechts 
2 boeken bestaan, daar de dood 
hem belette hetzelve ten einde 
te brengen. Nog heeft deze 
schrijver vijf boeken mengelin
gen (Sylvarum) vervaardigd, 

XXIII DEEL. 

zijnde eene verzameling van 
dichtstukjes over verschillende 
onderwerpen. Men vindt in 
dezelve {libri 5, cap. 2) , die 
schoone, zoo dikwerf aange
haalde dichtregels, tegen die 
zwaarmoedige menschen, welke 
er een vermaak in scheppen, 
om ten onpas, treurige herin
neringen te vereeuwigen en te 
voeden. 

Exidas illa dies icvo: neo poatera orcilunt 
Sftcula. Nos ccrlo taccnmus, et oLrutamulta 
Hocta tcgi no«tric piuiamur criminagontia. 

Een wensch, die echter de 
geloofwaardigheid der geschie
denis niet moet verzwakken, 
die verpligt is, om in nare 
jaarboeken, zoowel de groote 
misdaden , als de groöle deug
den opteteekenen. De gedich
ten van STATIÜS werden in zijnen 
tijd te Rome zeer gezocht; maar 
de smaak had veel van hare 
zuiverheid verloren. Terwijl hij 
zich zoekt te verheffen, vervalt 
hij dikwijls in -lenen hoogdra-
venden toon; en ten opzigte 
van zijne heldendichten, heeft 
hij zijn onderwerp meer als' 
geschiedschrijver dan als .dich
ter behandeld, zonder zich te 

(*) In zijn dichtstuk over liet Vagevuur, doet DANTJB STATIUS te 
Tmlouse geboren worden: maar hij heeft zich bedrogen. » Er zijn twee 
STATIUSSEH geweest, zegt de heer PORTIRELM, de dichter STATIUS PAM-
mus van Napels, en STATIUS Suncraus, of UBSOLÜS van Toulouse.... 
Eene dergelijke dwaling is begaan door PLACIDIUS LAOTANTIUS, die aan 
het slot zijner commentarien, op de dichlslukken van de Thebaïde en 
den Achilleïs, terwijl hij de beide STATIUSSEN verwart, zegt: » Si guts 
nutem unde fuerit (STATIUS) qucerai invenitus fuisse Tholosensis, quce 
civitas Galllm est; idiuque in Gallid celebetrimè doeuit rhetoricam, 
wd posled veniens Romam, ad poelriam se transtulit." 

Aanteekening der Fransche Vervolgers, 
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bekomm$ren, om dalgene > wat 
den geest van het heldendicht 
uitmaakt. Hij was een man, 
die eene sterke maar onregel- '| 
matige verbeeldingskracht bezat: 
volgens HÜET, intusschen, be
wonderde MAUSEBBE de Thebaïde 
met eene onstuimige geestdrift, 
ea verkoos hij SÜTIOS boven 
Tmoiuus; hetwelk geen groot 
denkbeeld van zijn oordeel en 
van zijnen smaak geeft. De 
eeawte -uitgave van dezen dich-
p l % : | i e /van Rome 1475, in 
fol. y)ie welke in 1600,door 
4* W%saa: LITOE§MK> werd 
in hst;„Hulst gggevea, twtüeat 
vooral mmM M worden. Het 
beste en'volledigste Ornnmenta-

• riid», dat er op hem beslaat 
is dat van GASPABUS BAKTH, 
1671, in 4.*o] 

STATIUS. Zie CiEciLius. 

.STATOB (PETRUS), te Dieden* 
hoven geboren, omhelsde het 
calvimsmus, daarna te. Geneve 
het socinianismus, van waar hij 
de wijk naar Polen nam, uit 
vrceze van hetzelfde lot te zul
len ondergaan als MicHAëi, Sun-

• W*.;- tósckreef vervolgens te
gen de Godheid van den heili
gen Geest, werd daarop weder 
calvinist, wijl zijhe belangen 

S y s
o r d * > en overleed 

in 1568. Hij heeft grootelijks 

fj°ei,im, in fol. ten dienste 
der Umtamssn van Polen ook 

eTi i e e n i e ^ i S t S c h r k ^ 
venaawigü. --u Zyn M p 

TROS, bijgenaamd SutntÜ^erd 
totwciniaanschpredawnitej^ 
M benoemd, alwaar hij in 1605 

overleed, na verschillende wer
ken,'ten voordeele zijner partij, 
in het licht te hebben gegeven, 

STAUPITZ (JOAJWES) , STAÜPI-
TIUS, algemeen vikaris der Au
gustijner-orde , in Meissm uit 
eene adellijke familie geboren, 
was de eerste deken van de 
godgeleerde • faculteit, aan de 
universiteit van Wittember§. 
STAUPITZ beriep derwaarts van 
Erfurt, in 1508, den Geruch
ten LDTHER , als hoogleeraar ia 
de godgeleerdheid; maar t«n 
deze aartsketter zijne dwalingen 
verspreidde, begaf STADMTZ zich 
naar Sakburg , alwaar -hij abt 
van den H. PETRUS werd, en, 
in 1527, zijne loopbaan eindig
de. Er bestaat van hem in het 
Hoogduitsch: l." VerhandeMng 
over de liefde Gods; — 2,° eene 
andere over het christelijk ge
loof, in het Latijn vertaald, 
Keulen, 1024, in 8.TOj — ?" 
eene derde over de Navolgmg 
van den dood van JESUS CHBISTOS. 

STAUBATIUS , zoon van Bcu-
PHORÜS I , keizer van" het Oos-
tersche rijk, was roet al d® 
ondeugden, van zijnen vader 
behebt, en had een ge»"» 
waarop dezelve te lezen stonden: 
hij .was afzigtiglijk. In Dec.ein" 
ber 803 verkreeg hij deel m 

het rijksbestuur.' Bij den slag 
tegenwoordig, welke zijn vader 
in 811 tegen de Bulgaren ver
loor, werd hij in denzelvenge; 
vaarlijk gekwetst. Zoodra AjJ 
genezen was, begaf hij 2icf' 
naar Konslantinopel, om jW*>! 
te nemen van den k e i z e » e n 

troon, maar het volk dier staU( 
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had denzelven gegeven aan Mi-
CHAè'L CüROPALATUS Of B.HAKGA-
BÜS , zijn' zwager. Genoodzaakt 
hem den schepter aftestaan, nam 

' hij de wijk in een klooster, 
waarjn hij in het begin van 
812 overleed. De wreedheid en 
dwingelandij van NICEPHORUS , 
droegen niet weinig bij, om 
aan zijnen zoon den rijksstaf 
te doen verliezen. 

STEELE (RICHAUD), een letter
kundige, volgens NATHANDRAKE, 
in 1671, of, volgens CHALMËRS, 
in 1675, te Dublin, van En-
gelsche ouders geboren, begaf 
zich vroegtijdig naar Londen, 
om er zijne studiën te volbren
gen, en had tot mede-leerling 
den beroemden ADDISSON, met 
wien hij eene vriendschap sloot, 
die zoo lang duurde als zij leef
den. Tegen den zin zijner fami
lie, begaf hij zich als 'eenvoudig 
soldaat onder de gardes te paardj 
maar na aan lord COTTS zijnen 
clmsteUjken held te hebben op
gedragen,; Verwierf hem deze 
oplettendheid, den rang van ka
pitein bij een fusiliers-regiment. 
Hij verliet de'loopbaan der wa
pens, om zich geheel en al aan 
de letterkunde toetewijden. In 
1701 gaf h\j de Lijkplegtigheden 
of het Verdriet en de Mode in 
het licht,: dit is het eerste zijner' 
Blijspelen, hetwelk opgang heeft 
gemaakt. Twee jaren later, werd 
een tweede stuk van STEELE ook 
zeer wel onthaald; maar, nadat 
een derde uitgefloten was, ver
kreeg de schrijver een afkeer 
van hfii tooneel, en begon aan 
de uitgaven van zijnen Snapper. 

(the Tatfler). Hij had grootelijks 
deel aan de tijdschriften van A.D-
DISSON. Gezamenlijk gaven .zij in 
het licht den Spectator, Londen, 
1733, 8 dl.», in 12.m0; verder 
den Mentor, Londen, 1734, 2 
dl.11, in 12.m° Nadat STEELE 
verlamd was geworden, begaf 
hij zich naar een zijner land
goederen bij Carmarthen, alwaar 
hij in 1729 overleed. Hij was 
een christelijk wijsgeer, die aan 
geene talenten eenige waarde toe
kende , indien zij niet de deugd 
tot grondslag hadden. Men heeft 
van hem een aantal Staatkundige 
schriften, de Bibliotheek der 
dames, den reeds genoemden 
Taltier den' Engelschman , en 
de Kerkelijke geschiedenis van 
Rome, gedurende de laatste ja
ren, 1715, 4 dl.», in 8.™ 

STEEN (& VAN DEN). — Zie 
LAPIDÉ. 

f STEEN (JAN), een beroemde 
Nederlandsche: schilder, die zich 
evenzeer door zijne snakerijen 
en zijne ligtzinnigheid als door 
zijn kunst-talent onderscheidde, 
werd te Delft, waar zijn vader 
brouwer was, in 1636 geboren. 
Hij; was de leerling van JAN VAN 
GOMENJ die hem, om zijne vro
lijke geaardheid en geestige in
vallen, zeer beminde, en met 
wiens dochter hij in den echt 
trad. Om hem een fatsoenlijk 
bestaan te bezorgen, kochten 
zijne ouders té Delft voor hem 
eene brouwerij, die hem eene 
voldoende kostwinning zou heb
ben opgeleverd, indien hü zijne 
zaken wel behartigd had, doch 

2 
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daar juist het tegendeel plaats 
vond, zoo verliep zijne nering 
geheel en al. JAN nam alzoo 
zijne toevlugt weder tol het 
penseel, en het eerste stuk, 
dat hij schilderde, was een zin
nebeeld zijner eigene bedorvene 
huishouding, waarin zijne huis
vrouw geen gering deel had. In 
het woonvertrek lag alles over
hoop; de hond slobberde uit 
den pot; de kat liep met het 
spek heen; de kinderen buitel
den haveloos over den grond; 
zijne vrouw zat op haar geraak 
in een» leuningstoel, en zag 
alles onverschillig aan; ook had 
hij er zich zelven bij afgemaaid, 
met een wijnglas in de hand, 
en een' aap op den schoorsteen, 
die alles begluurde. Zijne brou
werij geheel verloopen zijnde, 
werd hij herbergier; doch daar 
hij alle drinkers, die in zijne 
kroeg kwamen in het veel drin
ken overtrof, was zulks ook niet 
van langen duur; hij nam als
dan zijn uithangbord weder af, 
schilderde een of twee stukken, 
voor welker prijs hij weder wijn 
kocht, die hij de eerste was 
om uittedrinken. In eene bijna 
onafgebrolwne dronkenschap ge
dompeld, is het bijna niet te 
begrijpen, hoe hij in zijne schil
derstukken zoo vele naauwkeu-
rigteid, koloriet en leven heeft 
weten te brengen. Weinig schil
ders hebben in zulk eenen hoo-
gen graad de theorie hunner 
kunst verstaan, en er met zoo 
vele begaafdheid en ongedwon
genheid over gesproken. De ta-
fereelen, welke hij bij voorkeur 
«milderde, waren rookvertrek-
ken, wijn- en bier-kroegen, 

dronke lieden, bruiloftsmaaltij
den , enz., in alle welke stukken 
hij de'na tuur in derzelver minste' 
bijzonderheden nabootst; enhet-
gene wat bij hem niet minder 
verbazing verwekt, is dat in ver
scheiden door hem uitgevoerde 
geschiedkundige stukken, zoo 
als MOZES , met zijne roede op 
de rots slaande; — de dooi 
van ANAMAS .era SAPHIRA, enz.; 
hij zoo veel wetenschappelijke 
bekwaamheid, naauwkeurigheid 
van teekening', en edel gevoel 
heeft aan den dag gelegd,'dat 
men zulks in geenen.deelevan 
eenen kunstenaar van zijnen 
stempel zou verwacht hebben. 
Dikwijls bragt hij zich zelven, 
in zijne schilderstukken op eene 
zeer oiïgineele wijze op hel loo-
neel. Op eene schilderij, eene 
kraam-hamer voorstellende, ziet 
men de baker, die eene pap 
voor den nieuw-geborene gereed 
maakt, terwijl het kind op den 
arm van den ouden man der 
kraamvrouw rust. STEEN,ach
ter den grijsaard geplaatst, ze' 
hem, ter bespotting, horens op. 
In eene andere zamenstelhng, 
schildert hij eenen door hem 
naar de kroeg geleiden boer» 
die door zijne vrouw overrom
peld , bij het haar gegrepen en 
met eene slof geslagen wordt, 
terwijl zijn kind weent en STEE" 
zich ziek lacht. Nadat deze schil
der zijne vrouw verloren haa. 
die hem zes kinderen naliet, 
huwde hij met eene weduy 
MARUTJE HEncutENS genaamd-
die twee kinderen had, en er 
hem nog twee andere by'schonK-
Deze vrouw, die vroeger de kost 
met het verkoopen vanschaaps-
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hoofdjes, pooten, enz., gewon
nen had, viel hem steeds lastig, 
om door hem te worden uitge-
schilderd, en wel in 'haar zon-
dagspak, doch wijl hij zulks in 
den wind sloeg, geschiedde dit 
ten laatste, door den vermaar
den Leijdschen kunstschilder K. 
DE MOOR. Zij was er zeer mede 
in haar schik, doch haar man 
zeide, dat er nog iets aan ont
brak, nam haar portret, zette 
zich aan het schilderen, en plakte 
haar eenen grooten iiengelkorf, 
met gekookte schaapshoofdjes en 
pootjes, aan den arm,hetwelk 

• met haar zondagspak, zulk een 
zonderling contrast opleverde, 
dat zij er zelve over moest lag-
chen. ij Dit ontbrak er aan, 
zeide JAN, hoe zouden de men-
schen u anders kennen?" , Uit 
deze weinige staaltjes, ziet men 
genoegzaam, dat het niet zon
der grond is, dat zijn naam tot 
een spreekwoord is geworden, 
zoodat men om eenige snakerij 
of een koddig verschijnsel aan-
teduiden, zegt: Het is een stukje 
van JAN STEEN. Hij overleed in 
1678 en werd door zijne kunst
broeders begraven. 

f STEENWIJK (HENDRIK VAN), een 
beroemde Nederlandsche schil
der van binnenverlrekken, te 
Steenwyk in 1550 geboren, was 
de kweekeüng van JAN DE VRIES , 
die hem snelle vorderingen in 
de schilderkunst, de vergezigt-
en bouwkunde deed maken. Hij 
muntte vooral uit in de voor
stelling van schaduw-lichlen, en 
schilderde gaarne nachtgezigten 
en plaatsen, waar de duisternis 

door vuren opgehelderd, werd. 
Hij begon zijne loopbaan met 
stukjes, die, om derzelver vol
ledigheid, en de kunde, welke 
de vervaardiger qr in ten toon 
spreidde, de kenners deden ver
baasd staan. DE VRIES , wel verre 
van ijverzuchtig omtrent zijnen 
kweekeüng te zijn, schepte er 
veeleer behagen in, zijne ver
diensten te huldigen, en droeg 
er toe bij, om hem zijne stuk
ken op eene zeer voordeelige 
wijze te doen verkoopeh. Zijne 
fortuin begon aan zijnen roem 
te beantwoorden, toen de gebeur
tenissen des oorlogs hem nood
zaakten de Nederlanden te ver
laten , en de vlugt te nemen 
naar Frankfort aan den Mein. 
Aldaar werd hij met geestdrift 
ontvangen; en om hem te be
wegen , aldaar gevestigd te blij
ven, stelde men hem eène zeer 
voordeelige betrekking voor. Hij 
had zeer beroemde kweekelin-
gen, onder welke men noemt' 
de beide ÏÏEEFS, vader en zoon, 
en zijnen eigen zoon HENDRIK. 
—. Deze schilder overleed in 
1604. . 

•f- STEENWIJK (HENDRIK VAN) , 
zoon van den voorgaande, te 
Amsterdam, in 1589 geboren , 
was de kweekeüng van zijnen 
vader, met wien men hem som
tijds verward heeft: maar ter
wijl hij zijne naauwkeurigheid 
en zijne waarheid in het pers
pectief bewonderde, overtrof hij 
hem, in het aannemen vaneen' 
meer helderen en doorsclüjnen-
den maatstaf van kleuren aan-
teneraen. VAN ' DIJK , - die de 
3 
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bekwaamheid van dezen schil
der grootelijks op prijs stelde, 
maakte hem aan het hof van 
Engeland bekend, alwaar koning 
KASEh I, hem langen tijd deed 
werken. TAN STEENWIJK heeft 
somtijds de bouwkundige ach
ter-gronden , der door VAN DIJK 
vervaardigde portretten geschil-
derd, onder anderen voor dat 
vanKAREL I en van de koningin 
ÏÏENRIETTE DE BoüRBON, in 1637. 
Nooit heeft VAN DIJK iets kost
baardere geschilderd: hij is hier
in een ware VAK MIERIS ; de ach
ter-grond , stelt in eenen helderen 
en doorschijnenden toon, den 
voorgevel van een koninklijk 
gebouw, in eene prachtige bouw
orde voor. Deze beide schoone 
portretten zijn gegraveerd ge
worden. Het is ten onregte dat 
SANDRART en andere schrijvers 
de achtergronden dezer sphilde-
rijën, aan VAN STEENWIJK, den 
Vader, hebben toegeschreven, 
naardien, toen deze schilder 
stierf, VAN DIJK pas vijfjaren 
oud was. Hij verzamelde eene 
aanzienlijke fortuin jn Engeland, 
huwde aldaar, en overleed'er 
in jeugdigen leeftijd. Zijne we
duwe , die van hem geleerd had, 
vergeziglen te schilderen, kwam 
na den dood van haren man in 
Amsterdam, terug, en schilderde 
er verscheiden op prijs gestelde 
stekken. De schilderijen van 
VAN STBESWIJK, den Zoon, zijn 
zeldzaam ea worden zeer ge
zocht. Het museum van het 
Louvre te Parijs, bezit drie zij
ner stukken: 1<> JESUS, bij MAR-
THA en MARIA, de beelden zijn 

- van CÓRNEUS POELENBÜRS ; ~ 
2.o het Inwendige eener gothi-

sche Catholijke kerk. Op dea 
voorgrond ziet men eenen gees
telijke in koorgewaad, die met 
eenen edelman en twee dames 
spreekt; — 3.°. Gezigt ecner 
kerk, • waarin een priester aan 
kunstkenners de schilderij aan
wijst, boven het hoog-altaar ge
plaatst. Vier stukken, alle in
wendige gedeelten van kerken 
voorstellende, treft men in d« 
gallerij van Weenen aan. Ook 
in Berlijn wordt van VAN STEEN
WIJK het Inwendige gezigt eetter 
gothische kerk, door fakkels ver
licht en waar een priester ien 
zegen geeft, gevonden. — Een 
andere VAN STEENWIJK, diesom-

f mige schrijvers met den voor
gaande hebben verward, werd, 
naar men gist, in 1640 te Breda 
geboren. Ten minste hij heeft 
zijn geheele leven in die stad 
doorgebragt/ Hij muntte uit in 
het schilderen van levenlooze 
voorwerpen, en bij voorkeur 
zinnebeelden van den korten 
duur des levens. Te midden van 
voorwerpen, die de pracht en 
het vermaak aanduiden, plaatst 
hij een doodshoofd, eene uitge
brande kaars, eene zeep-blaas. 
Zijne zinspelingen zijn geestig» 
en zijne schilderijen hebben een 
schoon koloriet, brengen het 
heerlijkste uitwerksel te weeg> 
en genieten daardoor nog tegen
woordig dezelfde hoogschatting. 
welke aan dezelve bij het, leven 
des kunstenaars ten deel viel. 
wiens gedrag in geene deele be
antwoordde aan de lessen van 
zedekunde, welke hij in zijne 
schilderijen gaf, want gedurende 
zijn geheele leven aan de ver-
achtelijkste ongebondenheid ten 
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prooi, stierf hij in eene diepe 
armoede. 

* STEFAtfucci(ïïoRATiDs), een 
geleerde Italiaansche Jesuit, te 
Anagni, den 10 Octoberl706, 
geboren: begaf zich den 11 Oc-̂  
tober 1725 te Rome, onder de" 
maatschappij van JESDS, aan 
welke hij door de groote talen
ten, godsvrucht en al de deug
den van zijnen staat tot sieraad, 
verstrekte. Hij had het kerke-
kelijke regt grondig beoefend, 
en onderwees het met het beste 
gevolg, in het Duitsche colle-
gie, .van 1748 tot 1773,alzoo 
gedurende .vijf en twintig jaren. 
Hij genoot en verdiende de ach
ting' van beroemde personen 
200 als van denkardinaalJoAN-
WES FKANCISCDS ALBANI , en van 
den kardinaal van York. Beide 
verkozen hem tot hunnen biecht
vader en godgeleerde. De laatste 
belastte hem met de zamenstel-
lingen der handelingen van de 
synode, welke hij te Frascati, 
waarvan hij bisschop was, gehou
den had. Bij de vernietiging 
der Jesuiten, deelde pater STE-
FANUCCI het lot van zijnen ge
neraal, pater RICGI, en werd 
met nog eenige andere zijner 
orde-broeders, gevangen geno
men , en in het kasteel St. An-
gelo opgesloten; hetwelk hij 
gedeeltelijk te danken had, aan 

.zijne verkleefdheid aan zijne 
maatschappij, en aan dengenen, 
die er het hoofd van was. Hij 
overleed in genoemde veste, den 
5 Februarij 1775, terwijl de 
H. Stoel open stond. Het ver
gaderde conclave vereerde hem 

Q 

P E. 247 

met eene heerhjke lijkplegtig-
heid, in de kerk van de heilige 
MARIA , in transpontviia, alwaar 
hij begraven werd. Hij is de 
schrijver van een aantal werken, 
onder welke wij de volgende 
willen aanhalen: 1.° La, Vila, di 
Santa FEBRONIA virgine e mar-
Ure, tradotta dal greco in 
Francese, colV aggiunta d'alcune 
annotazioni, dal Padre GUN, 
FRANCESCO BALTÜS, della com-
pagnia di GESU , e dal Francese 
tradotta in italiano da un altro 
Religiosoo (pater STEFANÜCCI) , 
della medcsima compagnia, Ro
me , 1752; — 2.° In titulum 
XLI, lïbri III, decretalium de 
celebration'e missarum et divinis 
officiis dissertatie- canonica, Ro
me , 1755 ; een werk waarin 
orde, geleerde aanmerkingen en 
eene oordeelkundige en wijze 
critiek vereeuigd zijn; — 3.° 
Synodus Tusculana, celebrala 
anno 1763, eum appendice, 
Rome, 1764, 2 zware dl.» in 
4.*° Dit is de synode van Frasca
ti , waarover boven gesproken is. 
Men kan dit werk beschouwen 
als eene beknopte zedekundige, 
leerstellige en kanonieke god
geleerdheid, met al datgene ver
rijkt , wat het beste in staat is, 
om tot de onderrigting der gees
telijken medetewerken; — 4.° 
De appellationibus ad sedem 
apostolicam dissertaüo, Rome, 
1768. Hij heeft verscheiden an
dere Verhandelingen in hand
schrift-nagelaten, onder -welke 
er eene voorkomt getiteld.- De 
eleclione simoniaca, welke men 
vermoedt, dat zijne in hechte
nisneming , zou 'hebbes teweeg 
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gebragt, ofschoon dit geschrift 
reeds in 1760, en wel op last 
van den kardinaal, hertog van 
York, was zamengesteld. 

* STEIN (GEORGE WILLEM) , 
geneesheer en verloskundige, lid 
van verscheiden geleerde genoot
schappen , tetfasseZin 1737 gebo
ren .., was hoogleeraar in de ge
nees-heel- en verloskunde, in het 
CaroMum-collegie zijner geboor
teplaats. Later bekleedde hij 
eenen dergelijken leerstoel aan 
de hooge-sch'ool van Marburg, 
en overleed in 1803. Men heeft 
van hem: 1.» Theorie der ver
loskunde, Kassei, 1770, in8.^, 
7." uitgaye, 1805, in 8.™; — 
2.° Praktijk der verlossingen, 
in ernstige en onnatuurlijke ge
vallen, i'bid. 1772, 7.e uitgave 
1805, in 8.TO; — 3.° Losse 
stukken betrekkelijk de praktijk 
der verloskunde, Marburg, 1798, 
in 8.y0 j — 4.° Waarnemingen 
bij verlossingen, een nagelaten 
werk, door zijn' neef GEORGE 
WILLEM STEIN, hoogleeraar te 
Marburg, in 1807', in 8.r°, 
in het licht gegeven; — 5> 
Catechismus voor de vroedvrou
wen, Frankfort, 1785, in 8.'» 
Men heeft in het licht gegeven: 
Memoria G. W. STEIN, scripsit 
CREÜZER, Marburg, 1803, in 4.t<> 

* STEIN (CHRISTIAAN GODFRIED 
DANIËL), hoogleeraar der wijs
begeerte te Berlijn, werd den 
14 October 1771 te Leipdg ge
boren, was de zoon vaneenen 
koopman dier stad, en overleed 
te Berlijn, den 4 Junij 1830. 
Hij volbragt zijne studiën, in 
«e St. Thomas-school, daarna 

aan de universiteit zijner ge
boorteplaats, alwaar hij ook van 
1788 tot 1790 de godgeleerd
heid beoefende. In 1794, werd 
hij in het seminarie beroepen, 
en, in 1797, als onderwijzer 

,der aardrijkskunde, in het gym
nasium Zum grauen Kloster, 
te Berlijn, aangesteld. STËIN 
bleef meer dan dertig jaren aan 
dié betrekking verbonden. In 
1802-verkreeg hij den titel van 
koninklijk' hoogleeraar, en be
kleedde eindelijk te Berlijn den 
leerstoel der staat-huishoudkun-
de en geschiedenis. STEIN heeft 
vooral zijnen roem gevestigd door 
zijne aardrijks- en natuurkun
dige werken. Verscheiden der-
zelve zijn classiek geworden, 
en hebben talrijke uitgaven ge
had. Hij heeft er zelf de ca
talogus van geleverd in Das 
gelehrte Berlin, 1825, in 8.™ 
Daarenboven heeft hij veel ge
werkt voor verschillende weten
schappelijke en letterkundige 
tijdschriften, en voor de En
cyclopedie der ivetenschappennn 
ERSCII en GRUBËR. Van 1827 
tot 1829, heeft hij in het licht 
gegeven : Reizen door de voor
naamste hoofdsteden van 'iet 
midden-Europa, 7 dl.n, i n ^ ° 

f STEIN (HENDRIK FREDEIUK 
KAREL, vrijheer vonUndsum), 
Pruissische staatsminister, werd 
in 1756 of 1757, te JVassau, 
aan de Lahn geboren, betrok 
in 1773 de universiteit van 
GöMingen, en werd in 17801 
te Wetter, in het graafschap 
Mark, als berg-raad, in Pruw 
sischo dienst gesteld. Daarop > 
in 1784, als gezant naar Asctor 
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fenburg gezonden, bewoog hij 
den keurvorst van Mains tot 
het vorsten-verbónd toetetreden. 
Hij maakte nu zeer snelle vor
deringen in de dienst van den 
staat, en verwierf als opper-
president aller Westfaalsche ka-' 

,mers (sedert 1796), vooral door 
het aanleggen van straatwegen 
enz. grooten roem. Nadat in 
1804, de minister van het de
partement van belastingen en 
labrijken, STRUENSEE , overleden 
was, werd STEIN in deszelfs 
plaats aangesteld. IJverig in 
het afschaffen aller misbruiken, 
werd hij van verschillende z*yj-
den aangevallen, en zelfs, in 
1807, te Koningsbergen, wer-
waarts hij, ten gevolge van den 
voor Pruissen ongelukkigen slag 
bij Jena, de vlugt had moeten 
nemen, ontslagen. Doch na den 
vrede van tfilsü, werd hij reeds 
teruggeroepen, en in 1808 tot 
eersten minister benoemd. Hij 
werkte nu in stilte 'ijverig aan 
de bevrijding van Duitschland, 
en dit had ten gevolge, dat hij , 
kort na zijne Sanstelling, door 
NAPOLEON andermaal van zijnen 
post beroofd werd, en hij zich 
van 1809—1812 in Oostenrijk 

• moest ophouden. Hij begaf zich 
daarop naar lïusland, en was 
ook hier werkzaam aan den op 
handen zijnde val der Fransche 
overmagt. Toen na' den slag 
van Leipsig, door de bond-
genoolen, een centraal-bestuur 
werd opgerigt, welks taak het 
•was, de hulpbronnen der vero
verde landen, ter bevrijding van' 
Duitschland, ten nutte te ma
ken, werd STEIN aan hethooid' 

deszelven geplaatst. Ten gevolge 
der beperkingen, waar£fem het
zelve werd onderworpen, en die 
deszelfs werkzaamheid stremden, 
en der voorwaarden van den 
vrede van Parijs, waarmede 
STEIN zich niet kon vereenigen, 
Onttrok hij zich andermaal aan 
alle staatszaken, en leefde op 
zijne goederen in het Nasstrn-
sche en in Westfalen. In 1819 
gaf hij aanleiding tot het stich
ten eener maatschappij voor 
Builschlands oude geschiedkun
de , te Frankfort aan den Mèin, 
werd 'in 1827 lid van den staats
raad, en was in 1827, 1829 
en 1830, alslanddags-maarschalk 
der Westfaalsche provinciën, 
werkzaam. Na zijn overlijden, 
in 1831, gaf de vrijheer VON GA-
GERN , de door STEIN aan hem 
gerigte brieven in het licht, Stut-
gard, Ï833. Met den grootsten 
ijver en de meeste volharding, 
heeft STEIN aan de bevrijding van 
Duüschland medegewerkt, en 
daardoor de blijvende dankbaar
heid zijner landgenooten ver
diend , wier- heil hem boven 
alles ter harte ging, en hij zou 
nog verder voor dezelve zijn 
werkzaam geweest, indien niet 
zijn vaste wil, en onomkoop-1 

baarheid hem Van de staatsza
ken hadden uitgesloten. 

STEISBOCK (MAGNUS), Zweedsch 
veld-maarschalk, den 12 Mei 
1064, te Slokholm, geboren, 
'volbragt zijne eerste wapen-fei; 
ten in Holland, van waar hij 
met de Zweedsche hulptroepen, 
naar den Rijn werd geaenden. 
Zijn roem deed verscheiden Duit-
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sche vorsten aanzoeken doen om 
hem te bezitten, doch vruch
teloos. Hij onderscheidde zich 
in de oorlogen van £AREL XII. 
Hij droeg veel bij tot de over
winning van Narm, en tot die, 
welke in Palen behaald werden. 
Na het vertrek van zijnen mees
ter naar Turkije, beteugelde 
STËINBOCK de in een rijk .waar
van de vorst afwezig is, gewone 
onlusten en verdeeldheden. De 
Denen maakten gebruik van 
deze afwezigheid, om Zweden 
met talrijke en geoefende troe
pen aantevallen. Aan het hoofd 
van 13,000 zeer onervarene en 
in den haast zamengeraapte sol
daten, versloeg STEISBOCK, den 
12 December 1712, te Gade-

, lusch dezelve volkomen; maar 
hij onteerde zijne zegepraal, 
door, in het volgende jaar, de 
stad AUom in brand te steken. 
Niet lang duurde het, of hij 
werd voor deze wreedheid ge
straft; want na zich in Ton* 
ningen te hebben opgesloten, 
werd hij, bij gebrek aan levens
middelen, genoodzaakt, om zich 
met het geheele Zweedsche le
ger, waarover hij het bevel 
voerde, den 7 February 1614, 
krijgsgevangen te geven. Hjj 
overleed in 1717, ta Fraderichs-
ham, waar hij krijgsgevangen 
werd gehouden. Zijne Gedenk-
sclmfim, zijn, in 1765, in 4 
dl.", m 4.t° gedrukt. 

STEINGEL (KAREL), een Duit-
sche^Benedictijner der 17.° eeuw, 
heeft zich doen kennen door 
eene Geschiedenis zijner orde in • 
milsehhnd, 1619 en 1638 
2 dl." in fol. en door mm 

godsdienstige werken. Onder 
deze laatsten munt vooral uit 
het Leven van den heiligen h-
ZEF, Munchcn, 1616, in 8.'» 
Dit stukje wordt zeer gezocht, 
wegens de bijzonderheden die 
het bevat, en wegens defraajje 
plaatjes, waarmede het versierd is. 

STELLA (JOANNES) , is bekend 
door de Levensbeschrijvingen der 
Paussen, door hem in het licht 
gegeven. Dit werk, den groot
sten lof waardig, werd te Sa-
zei, in 1507, door MICHABL 
FORTER gedrukt. Het begint 
met den H. PETRUS en eindigt 
met het begin der regering van 

| JüLIÜS II. 

j STELLA of liever ESTELA (DI-
i DACHJS) , een Spanjaard, van de 
: 'orde van den H. FRAKCISCUS, 

onderscheidde zich op den kan
sel , was biechtvader van den 
kardinaal DE GRANVELLE, en 
onderwees te Madrid de godge
leerdheid. Hij overleed in het 
jaar 1581. Men heeft van hem: 
1.° De modo concionandi; — 
2.° Een Conmentarium of» den 
heiligen LUCAS en op den 13o.e 

Psalm; — 3.» De mnihtte et 
comtemptu rnmdï, enz. 

STELLA (JDLIUS CJESAU), een 
Latijnsche dichter der 16.° eeuw, 

dn 1564 te Rome geboren,ver
vaardigde in den ouderdom van 
20 jaren de beide eerste boeken 
van een dichtstuk, getiteld w 
Colombeïde,- of de Togtcn van 
CHRISTOMORÜS COLÜMBUS noM 
de nieuwe wereld, Londen, 15e>&> 
in 4.to Dit dichtstuk werd be
wonderd door MÜRET, meer om 
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het Latijn en de verzen, dan 
om de verdeeling en het plan 
des werks. Mevrouw DJ? BOCAGE 
heeft er partij van getrokken in 
hare Colombiade, Parijs, 1655. 

f STELLA (FRANCISCUS) , een 
schilder, te Mechelcn,in 1563, 
geboren, leerde de eerste grond
beginselen zijner kunst van zij
nen vader. In 1576, volgde 
hij MARTEL ANGE; die later Je-

. suit en een bekwaam kunste
naar werd, naar Rome. Na zich 
ontwikkeld te hebben, begaf 
zich FRANCISCUS naar Frankrijk, 
vestigde zich te Lyon, alwaar 
hij in den echt trad,- vervaar-

- digde er een aantal schilderijen, 
die hem roem verwierven- In 
de minne-broéderskerk, tus-
schen de pilaren, schilderde hij 
'op natten kalk, een' lijdenden 
" CHRISTUS , eene II. Maagd, eenen 
heiligen SEBASTIANUS , eenen hei
ligen FRANCISCUS VAN PAULA en 
eenen heiligen ANTONIUS. In de 
St. Joannes-herk ziet men van 
hem eenen CHRISTUS in het graf, 
waarbij hij . zijn portret heeft 
aangevoerd, in het gelaat van 
een' dergenen, die het ligchaam 
des Verlossers vergezellen. Dit 
schilderstuk ter 'hoogte van zes, 
en >,ter breedte van achttien voe
ten is op hout geschilderd. De 
schilderij van het hoog-altaar 
der Celestijner-kerk, die de af
neming van het kruis voorstelt, 
is mede van hem. Eindelijk 
schilderde hij op natten kalk, 
in de sacristie der Franciskaner-
kerk, de zeven Sacramenten•; 
en de Religieuzen -waren over 
zijnen arbeid- zoo zeer voldaan, 
dat zij behalve den overeengo-
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komen prijs, aan hem en aan 
zijne nakomelingen het regt'ver-
leenden, om in het koor hun
ner kerk, aan den voet der 
trappen van het hoog-allaar, 
begraven te worden. De meeste 
der overige kerken van Lyon 
bezitten eenige zijner voortbreng
selen. Hij bezat geene mindere 
begaafdheid voor het landschap, 
en hij zoude het veel verder 
gebragt hebben, indien hij niet 
reeds den 26 October 1605 
overleden was. Hij werd inde 
Franciscaner-kerk in het voor 
hem bestemde graf bijgezet. 

STELLA (JACOBUS), te Lyon, 
in 1596 geboren, zoon-van den 
voorgaande die hem, in den 
ouderdom van 9 jaren, als wees 
naliet; hij was de erfgenaam 
van den smaak en de talenten 
zijns .vaders. In den ouderdom 
van 20 jaren, ondernam hij de 
reis naar Italië. De groot-hertog 
COSMUS DE MEDICIS hield hem 
te Florence op, en,vdoor zijne 
verdiensten bekoord, maalde hij 
gebruik van zijne -dienst, in 
de toebereidselen tot de feesten 
door het. huwelijk van zijnen 
zoon, FERDINAND II-uitgelokt.. 
Na een zevenjarig verblijf té; 
Florence, begaf hij zich naar 
Home, alwaar hij in vriend-
schaps-betrekking kwam met 
POUSSIN, die hem.mét zijnen 
raad ondersteunde. STELLA legde 
zich aldaar ernstig toe op de 
beoefening der groote meesters 
en oude beelden en schilder
stukken. Men wilde hem te 
Milane het beheer der akademie 
van schilderkunde geven, welke 
hij van de hand w«es.' Door 
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<den koningvan Spanje uitge-
noodigd, lokte de vaderlands-
lielde hem echter naar Parijs, 
alwaar de koning van Frankrijk 
hem tot zijnen eersten schilder 
benoemde, hem eene jaarwedde 
verleende, eene huisvesting in 
de galerijen van het Louvre toe
stond en hem tot ridder van 
den ïï. MicHAè'L verhief. Deze 
kunstenaar is evenzeer geslaagd 
in het' behandelen van groote 
en kleine onderwerpen. Hij be
zat «6-gelukkige en ongedwon-
gettö' genie; zijn smaak sleepte 
hem "m«d& tot den luchtigen 
stijl: kinderspelen en herders-
tooneelen heeft bij op eene vol
maakte wijze voorgesteld. Zijn 
koloriet is ruw, en helt teveel 
tot het roode over. Hij over
leed te Parijs, in 1657. —• 
Zijn neef, ANTONIUS STEIXA , 
mede te Lyón geboren, volgde 
in vele opzigten zijnen oom na. 
Hij overleed hoog-bejaard, in 
1682. 

STELLART (PROSPER), te Door
nik, in 1586 geboren,, werd, 
augustijner gevvofden zijnde, 
prior en visitator der Belgische 
provincie, deed eene reis door 
Frankrijk en Spanje, begaf zich 
wegens aangelegenheden zijner 
orde naar Rome, en overleed 
te Gtóto, in het koningrijk 
Napels, den 10 augustus 1626. 
Hij bezat, letter- maar weinig 
oordeejkunde. Zijne voornaam
ste werken zijn: l.o Decoronis 
et tomnris, paganonm, judwo-
rum, christianorum etc., Douai, 
1625. Er straalt vele geleerd
heid in door, die echter soms 
vreemd aan zijn onderwerp is: 

— 2.° Butüii Bensonn Romaui 
dissertatioiies et commenlaria m 
Magnificat, etc, Douai,. 1625, 
in fol,; — 3.° Fiindamina, 4 
regnlw omnium ordinum monos-
iicorum et militarium, Douai, 
1626, in 4.*°; — 4.° Annalis 
monastiei, Douai, 1627, in 4.to 

Hij gaat slechts tot het jaar 
600, en er komen vele apocryphe 
bijzonderheden in voor. 

STENOELIÜS (GEORGE) , een 
Jesuit van Augsburg, doctor en 
hoogleeraar in de godgeleerdheid, 
rector van het cpllegie vanM-
tingen, te Ingolstadt, in 1651, 
in den ouderdom van 66 jaren 
overleden, heeft verscheiden 
werken in het licht gegeven, 
onder anderen: 1.° de.Ie»e»w-

( beschrijvingen der heiligeiiViii-
L1BALD , , WONIBAD Cll W A L B U K -

GIS, ie Eichstadt vereerd, volgens 
een oud handschrift; — 2." 
Judeoc et duoo hocrelicorum hups 
temporis; — 3.° Twislschriflen, 
onder welke er vele voorkomen 
tegen JACOBÜS REIIMNG (zie u,a[ 
artikel). — Men moet hem niet 
verwarren met LAÜRENMÜS STEK; 
GELITJS , van wien er eene vrij 
wel in het Latijn geschrevene 
Verhandeling over de gedropen 
bestaat, waarin zonderlinge za
ken, wijze en christelijke inzig-
ten, maar niet altijd genoegzame 
onderscheiding en critiek voor
komen. 

STENO II , regent van. liet ko
ningrijk Zweden, volgde inloi<>! 
zijnen vader op, die met den; 
zelfden post belast was. M 
leefde in den beginne de wette» 
van den staat na; maar am 
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hij later het oor aan de heersch-
zucht leende, wilde hij als 
onafhankelijk vorst regeren. 
Zweden verdeelde zich in ver
schillende partijen, die zich 
alle vereenigden om de Denen 
te hulp te roepen. ' CHRISTIAAN 
II, koning van Denemarken, 
ligtte een aanzienlijk leger, en 
belegerde •Stoklwlm. STENO ver-, 
trok oogenblikkelijk, en deed 
het beleg opbreken. Na eenige 
gevechten, eindigden de beide 
vorsten den oorlog; kort daarna 
trok CHMSTIAIAN , met een aan
zienlijk leger uit allerlei natiën 
zafaiengesteld, andermaal naar. 
Zweden. STENO trok op om 
hem te bestrijden; maar, door 
een' zijner vertrouwelingen ver
raden, zag hij zich verpligt in 
aller ijl de vlugt te nemen, na 
in het gevecht eene wonde te 
hebben bekomen, aan welke 
hij slechts drie dagen overleefde 
(1519). Na zijnen dood maakte 
CHRISTIAAN zich meester van 
Zweden. > •: •: • 

STENOCRATUS. —. Zie D m o -
C R A T Ë S . !: . i . 

STENO?) (NtcoLAAs), een ont-
leedkundige te Koppenhagen in 
1638 geboren. Zijn vader was 
lïitersch en goudsmid van CHRIS
TIAAN IV, koning van Bene-
marken. Hij beoefende de ge
neeskunde onder den geleerden 
BARTHOUN, die hem, als een' 
zijner beste kweekelingen be
schouwde. Om naar volmaking 
te streven, reisde hij door 
Duischland, Frankrijk, 'Holland 
en Italië, FERDINAND II, groot
hertog van Toskmcn, van zijne 

verdiensten onderrigt, benoemde» • 
hem tot zijnen kjfartSj en gaf 
hem eene jaarwedde. STBWON, 
die te Parijs, door de zegepra
lende welsprekendheid van den 
grooten BOSSUET geschokt was,, 
zwoer in 1669, de lutersche 
ketterij af. Koning CHRISTIAAN 
V, meende hem in zijnestalen 
te vestigen, door hem tot hoog
leeraar der ontleedkunde te 
Koppenhagen te benoemen, met' 
de vergunning van de catholijks 
godsdienst ongestoord uitteoefe-, 
nen. Maar daar zijne verandering 
hem in zijn vaderland onaange- , ƒ 
naamheden had verwekt, keerde 
hij naar Flprence terug, en 
zette de opvoeding van den jon
gen prins, zoon van GOSMUSIII, 
voort, waarmede hij was belast: 
geworden. In 1677 omhelsde' 
hij den geestelijken staaat. IN-
NOCENTIDS XI zalfde hem tot 
bisschop van Tüiopolis in Grie
kenland. . Nadat JOANNES FRE-
DERIK , hertog van Hanover, 
vorst van Snmswijk, het luthe-
ranismus had afgezworen, riep 
hij STENON tot zich, aan wiende 
Paus den titel gaf van apostolisch 
vikaris voor het geheele Noorden. 
De bekwame arts was een ijverige 
missionaris geworden. Munster, 
het keurvorstendom Eanover, 
het hertogdom Sfecklenburg, 
waren het tooneel van zijnen 
ijver en des nuts, hetwelk hij 
stichtte. Deze-prelaat overleed 
te Schwerin in 1686. Zijn lijk 
werd naar Florence gevoerd, 
alwaar het in de grafplaals der 
groot-hertogen -werd bijpzet. 
STENON heeft de ontleedkunde 
niet verscheiden beJaflgrpe ont
dekkingen verrijktfopgeteekend 
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in de Observaliones anatomie®, 
quibus varia oris, oculorum et 
narium vasa describuntur, novi-_ 
que salim, lacrymarum et- muci 
fontes detegmtur, Lenden, 1662, 
in 12.m0 Nog hééft men van 
hem: 1.° fllementorum myologico 
specimen, Florence, 1667; — 
2.« Verhandelingen over deont-
kdimg der hersenen, Parijs, 
1669 j en in het Latijn, Leyden, 
1671 in 12.m° 

STEMMCS (Heilige), eerste 
martelaar des christendoms, een 
der &even dfoecmen, werd in 
het jaar f &,-• «toot de joden, die 
hem ijesohuldigden • van tegen 
MOZES en •• tegen God gelasterd 
te hebben, gesteenigd. De wijs
heid en onverschrokkenheid, 
•waarmede hij zijne wreede vijan
den deed verstommen, de liefde, 
met welke hij al stervende voor 
hen bad, al de omstandigheden 
van zijnen marteldood, zoodanig 
als dezelve in de Handelingen 
der Apostelen worden verhaald,, 
hebben iets tre^ends, ietsovêr-
tuigends, dat den christen met 
een diep gevoel van godsvrucht 
doordringt, terwijl tegelijkertijd 
zijn geloof in licht en kracht 
toeneemt. • 

STEPHANUS I (Heilige), beklom 
,den pauselijken stoel in 253, 
na den marteldood van Paus 
LÜCIUS, Zijn bestuur is beroemd 
door het geschilpunt over de 
geldigheid des doopsels, door 
ketters bediend. STEPHAHÜS ver
klaarde, » dat men geenerlei 
nieuwigheden moest invoeren." 
Be overlevering der meeste ker
ken schreef voor, van alle ketters 

optenemen, door de eenvoudige 
oplegging der handen, zondeï 
hen te herdoopen, mits zij het 
doopsel met water, en in den 
naam van' de personen der 
Drieëenheid ontvangen hadden. 
De H. CÏPRIANUS en FIRMIUAHÜS 
belegden kerkvergaderingen, om 
zich tegen deze uitspraak te 
verzetten, die met het gebrui 
hunner kerken strijdig was. De 
Paus wederlegde het gevoelen 
van CVPUIANUSJ .hij gebruikte 
bevelschriften en bedreigingen, 
om hem van zijn, denkbeeld tfl-
rug te brengen, en weigerde 
met de te Rome,, uit Afrika 
afgevaardigde bisschoppen, ge
meenschap te hebben, hetwelk 
een openbaar bewijs van afkeu
ring , 'maar geenzins eene ex
communicatie is. (Zie CYI'IUAWOS 
,*-*- Heilige —). » Deze groots 
Paus, wiens voorzigtigheid de 
heiligheid evenaarde-, wist, zegt 
VINCENTIJIS BE LERINS , dat de 
godsvrucht niet gedoogde, an
dere leerstellingen aan te nemen, 
dan die, welke door het geloot 
onzer voorvaderen tot ons ®Jn 

gekomen, en welke wij verphgt 
zijn, met dezelfde getrouwheid 
aan anderen pvertegeven, als 
waarmede wij dezelve ontvan
gen hebben •;• dat wij de gods
dienst niet moeten leiden, waar 
wij haar hebben willen; maar 
dat wij haar overal moeten vol
gen, waar zij ons leidt; dat 
het eigenaardige der christelijk 
zedigheid daarin bestaat, v a n 

getrouwelijk de heilige beginse
len, welke onze voorouderen 
ons hebben nagelaten, te be
houden, en niet door onze eigen? 
denkbeelden aan de nakomeling-
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schap- overtegeven. Welke is 
dan de uitslag dezer gebeurte
nis geweest? Die, welke derge
lijke zaken gewoonlijk hebben: 
men heeft het oude geloof 
behouden, en men heelt de 
nieuwigheid verworpen." Het 
geschilpunt werd werkelijk pleg-
tiglijk beslist ten gunste van 
STEPHANUS, in het concilie van 
Nicea. Deze heilige Paus over
leed als martelaar, gedurende 
de vervolgingen van YALERIANUS, 
den 2 Augustus 257. 

STEPHANUS I I , een Romein, 
volgde in 752, op den Stoel* 
van den H. PETRUS , eenen an
deren STEPHANUS op, die ver
scheiden schrijvers niet onder 
de Paussen hebben geteld, wijl 
zijn pontificaat slechts van 3 of 
4 dagen was. AISTULF of As-
TOLF, koning der Longobarden, 
bedreigde, na zich van het exar-
gaat van Ravenna te hebben 
meester gemaakt, de stad Rome. 
STEPHANUS riep de hulp in van 
KONSTANTIJN COPRONYMUS , kei
zer van het Oosten, een' zwak
ken, gevoelloozen vorst, geheel 
beheerscht door de d weepz ucht 
der beeldenstormers-, die den 
Paus aan koning PIPYN verwees. 
STEPHANUS besloot, ondanks do 
pogingen en tranen der Romei
nen, om hem terug te houden,: 

zich naar Lombardije te bege
ven , en zelf zich tot koning 
AISTULF te wenden. Daar hij 
echter niets op den geest van 
dien koning vermogt, begaf hij 
zich naar Frankrijk, om hulp 
te vragen. Op raad des Pauses, 
zond PIPYN tot driemalen gezan
ten aan AISTULF. Deze vorst 

bleef bij zijne weigering volhar
den. PIPYN trok alstaen tegen 
hem op. Toen zijne troepen 
halverweg waren, zond hij, of> 
verzoek des Pauses, die het 
vergieten van het bloed der 
Christenen wilde voorkomen, 
andermaal gezanten. AISTULF 
antwoordde slechts door bedrei
gingen , waarop PIPYN de bergen 
overtrok, den Longobardischen 
vorst in Pavia belegerde, en 
hem deed beloven Ravenna terug 
te zullen geven; maar naauwe-
lijks was PIPYN over de bergen 
teruggekeerd, of AISTULF ver
scheen voor Rome. STEPHANUS 
nam andermaal toevlugt tot zij-

, nen beschermer, en vond hem 
nog evenzeer tot zijne hulp ge
negen. PIPYN toog' op nieuw, 
naar Italië, beroofde den Lon-
gobardischen koning van zijn 
stadhouderschap (exargaal), en 
ontnam hem 22 sleden, welke 
hij aan den Paus ten geschenke 
gaf. Deze schenking is de eer
ste grondslag van de tijdelijke, 
heerschappij der roomsche ICerkj. 
want wat de schenking van ICON-. 
STANTIJN 'betreft, zoo weet men,-
dat dezelve nooit bestaan heeft. 
Om de komst van den Fran-
schen koning in Italië te be
spoedigen, had de Paus hem. 
eenen brief in den naam van 
den H. PETRUS geschreven, 
waarin, door eene treffende en. 
overtuigende, persoons-verbeel-
ding, , hij dezen apostel doet 
spreken, even als of hij nog 
leefde; en met den H. PETRUS, 
de heilige Maagd, de engelen,, 
de martelaren en de heiligen. 
» Ik smeek u , zeide de H. PE* 
TRUS , bij den levenden' God,.; 
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niet te gedoogen, dat mijne stad 
Rome langer door de Longobar-
den belegerd worde." FLEDRT 
laakt in dezen Paus, de beweeg
redenen der godsdienst tot eene 
staatszaak te hebben gebruikt. 
laar was de bevrijding des Pau
ges , door AISTÜLF onderdrukt, 
die der Kerk van Rome, waarin 
de Longobarden zoo vele wreed
heden en ontheiligingen bedre
ven, dan eene staatszaak? En zou 
men willen, dat PIPYN zich bij 
God Biet verdienstelijk had ge-
makfc dtter dezelve te bevorde
ren.'? = iWatv. o> schenking van 
dezen. vöïst:.flftn::.d«ttvH. Stoel 
betreft;, wé '§:temt $»«&? toe, 
dat dezelve j-vooral tegenwoor
dig , voor het heil der Kerk van 
het grootste belang is. » Zoo 
lang het Romeinscïie rijk heeft 
bestaan, zegt hij, bevatte het
zelve in zijne groote uitgestrekt
heid, bijna de! geheele christen
heid; maar sinds dat Europa, 
onder verscheiden van elkander 
onafhankelijke vorsten verdeeld 
is, zou het te vreezen zijn, dat 
indien, de Paus, de onderdaan 
van een hunner ware geweest, 
de overigen moeiten zouden heb
ben gehad, om hem voor alge-
meenen vader te erkennen, en 
alzoo de scheuringen zeer me
nigvuldig zouden zijn geweest. 
Men kan dus gerustelijk aanne
men , dat het door de beschik
king der Voorzienigheid is, dat 
de Paus onafhankelijk en mees
ter van eenen vrij vermogenden 
staat is geworden, om door de 
overige, vorsten riiet ligtelijk ver
drukt te worden, ten einde hij 
vrijer zij in de uitoefening zijner 
geestelijke magt, en in staat 

om de overige bisschoppen bin
nen de grenzen hunner pligten 
te houden." De president HÉ-
NAULT , de abbé TEBRASON , en 
de wijsgeer HOME , hebben over 
dit onderwerp dergelijke aanmer
kingen gemaakt (zie Geschied
kundig Overzigt enz., aan het 
hoofd des eersten deels van dit 
werk, blz. 94—100). STEPHA
NUS overleed in 757. Deze Paus 
verzamelde dikwerf zijne gees

telijkheid in zijn paleis, ver
maande dezelve tot de beoefening 
,der H. Schrift en conciliën, ten 
einde steeds bereid te zijn, om 
de vijanden der Kerk te ant
woorden. Er bestaan van dezen 
Paus Tij'f Brieven, en eene ver
zameling van eenige Canonieke 

,ConslUuliën.— PAÜLUSI volgde 
hem op. 

STEPHANUS I II , een Romein, 
van Siciliaanschen oorsprong, w 
768 tot'Paus verkozen. Een 
heer, CONSTANTOSUS genaamd, 
had zich van de pauselijke waar
digheid meester gemaakt (dit is 
het eerste voorbeeld eener der
gelijke overweldiging van den 
H. Stoel); men rukte hem <le 
oogen uit, zoowel als eenige 
zijner voorstanders, en men 
wijdde STEPHANUS, die in m-
volgende- jaar eene kerkverga
dering bijeenriep, om den over
weldiger te veroordeelen. In w 
derde zitting bepaalde men, d>1 

de door CONSTANTINÜS gezand 
bisschoppen, naar hunne ver
blijfplaatsen terugkeeren z°u-

den, om er op nieuw verkozen 
te worden, dat zij daarop naar 
Rome zouden terugkomen, om 
van den Paus de wijding te<w»" 
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vangen. STEPHANUS, gedurende 
drie en een half jaar in het 
vreedzame bezit van den heili
gen Stoel, overleed in 772. 
Vóór en na zijn bestuur, was 
Rome aan de regeringloosheid 
ter prooi; maar elders was het 
niet beter. Het uitrukken van 
oogen en tongen, waren de meest 
gewone gebeurtenissen dier on
gelukkige eeuwen. — ADRIANUS I 
volgde hem op. 

STEPHANUS IV, een Romein, 
beklom den Stoel van den H. PE
TRUS , na Paus LEO III, den 22 
Junij 816. Zoodra hij gewijd 
was, kwam hij in Frankrijk, 
en zalfde er op nieuw keizer 
LODEWIJK den Zachtmoedige., Hij 
overleed te Rome den 25 Janu-
arij 817, drie maanden na zijne 
terugkomét, en werd opgevolgd 
door den H. PASC'HALIS I. 

STEPHANDS V, een Romein, 
Paus na ADRIANUS III, werd 
verkozen op het einde van Sep
tember 885. Hij schreef met 
nadruk aan BASIMDS den Mace
doniër, keizer van het 'Oosten, 
ter verdediging der Paussen, 
zijne voorgangers tegen PHOTIUS. 
Hij overleed in 891. «Deze 
Paus, zegt een geschiedschrijver, 
sproot uit een adellijk geslacht, 
en bezat eene voor'beeldelooze 
zelfverloochening. Hij verzette 
zich uit al zijne magt tegen 
zijne verheffing, en men moest 
de deuren zijner woning, waarin 
mj zich hield opgesloten, open
breken, om hem naar den pau-
sehjken . troon te dragen.; De 
liefdadigheid en de godsvrucht, 

XXIII DEEL. 

schitterden vooral onder de deug
den van dezen opper-priester uit. 
Hij voedde de weezen als zijne 
kinderen, en liet dezelve dik
wijls aan zijne tafel toe. Bij 
zijne komst tot de pauselijke 
waardigheid, waren de goederen 
der Kerk bijna alle verkwist; 

. mildelijk deelde hij alzoo zijn va
derlijk erfdeel uit. Dagelijks 
droeg hij de H. Mis-offerande 
op, en al den tijd, dien het 
uitoefenen der liefdadigheid, of 
de herderlijke zorgen hem over
lieten , besteedde hij aan het 
gebed of aan het zingen van 
psalmen. Hij legde er zich voor
namelijk op toe, om zich in 
het bestuur der Kerk door man
nen te zien omringen, wier ver
licht verstand en voorbeeldige 
deugden hij,had leeren kennen 
en waarderen." 

STEPHANUS VI, in 896, na 
den door sommigen als onwet
tig beschouwdien Paus BOMEPACIUS 
VI, op den stoel van den H. PE
TRUS geplaatst. Deze Paus liet 
in het volgende jaar, het lijk 
van FORMOSUS , zijnen voorganger 
en vijand opdelven, wijl .hij het 
bisdom Porto voor dat van Rome 
had verlaten: eene toenmaals 
nog ongehoorde verplaatsing, 
welke echter niet verdiende 
dat STEPHANUS,aan de christen
heid, het eyen zoo afschuwelijke 

, als belagchelijke schandaal gaf, 
het gral van eenen Paus te 
onteeren, en. zijn verminkt lijk 
in den Tiber te doen werpen. 
Paus STEPHANUS maakte zich 
door deze wraakneming zoo zeer 
gehaat, dat de vrienden van 
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FORWOSUS, na de burgers te 
hebhen opgehitst, hem kluister
den, en eenige maanden daarna 
in de gevangenis wurgden. 
JOANNESIX beriep eene kerkver
gadering, die alles veroordeelde, 
wat er, in 897, in eenë ver
gadering van eenige bisschoppen 
te Rome, tegen de nagedachte
nis, en het lijk van FOKMOSÜS 
besloten was. De vaders van 
het concilie merkten aan, dat 
het uit noodzakelijkheid was, 
dat FOKMOSÜS, van den stoel 
vam Pwto maar dien van Rome 
was verplaatst: Necessitatis causa 
de Portumsi eeéesmFormosus, 
pro « te merito ad apostólkam 
Sedem prwedus est: — Zie 
Fowiosus en AUXILIUS. 

STEPHANUS VII, opvolger van 
LEO TI, overleed in 931, na 
een tweejarig bestuur en werd 
opgevolgd door JOANNES XI. 

STEPHANUS VIII, een Duit-
scher, Woed verwant van keizer 
OTTO, werd op den H, stoel 
verheven na LEO VII, in 939, 
De Romeinen, toenmaals even 
zoo oproerig als wreed, werden 
van hem zoo af keerig, dat zij, 
zegt men, de wreedheid hadden, 
hem het aangezigt te doorsnij
den. Hij werd daardoor zoo 
mismaakt, dat hij niet meer 
in het publiek durfde verschijnen. 

„.Hij overleed in 942,'en werd 
opgevolgd door MARTINUS III. 

STEPHANUS IX, was de'broe
der van GODEFMDÜS dm Baar-
dige, hertog van Neder-Lotharin-
gen. Hij was religieus van 
Motite-Cassino, werd abt van 

dat gesticht, en den 2 Augusr 
tus 1057, na'den dood van 
VICTOU II , tot Paus verheven. 
Hij begon zijn pontifikaat met , 
het houden van verscheiden con-
ciliën, voornamelijk om in de 
ongeregelde levenswijze der gees
telijken te voorzien. Hij spoorde 
al degenen op, welke de wetten 

'der onthouding hadden overle
den. Diegene zelfs, welke huw» 
bijzitten wegzonden en zich aan 
boetplegingen onderwierpen, wer
den voor eenen tijd van het 
heiligdom uitgesloten, en .voor 
altijd van de magt beroofd, om 
de heilige geheimen op tedragen. 
Deze Paus overleed te Florence, 
in den geur van heiligheid, den 
29 Maart 1058. 

STEPHANUS DE MunET(Jfo%«)> 
zoon van den graaf van i/»«* 
en Auvergne, volgde zijnen yaaet 
in ItaUë, alwaar kalabnsche 
kluizenaars, hem smaak inboe
zemden voor de afgezonderde 
levenswijze. In Franhnfi » 
ruggekeerd, nam hij de W> 
naar het "gebergte Muret .in w-
ntomin, en leefde 50 jaren n 
die woestijn, geheel aan u 
versterving, aan het \ast®L, 

verkreeg hij eene uuw 
GKEGOMV VII, ter sticMfl* 
eener nieuwe klooster-orde. w 
gens den regel van den heiligs" 
BENEDICTÜS. De roem *|FJ 
deugden verwierf hem %fl 
menigte leerlingen, én eeI7. w 
bezoeken. Op het einde zip_ 
dagen werd hij door twee m 
dinalen in zijne kluizenaai^ 
woning bezocht. Zij vraag; 
den heiligen man, of hij ltaïlü 
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nik of kluizenaar was ? STEPHA-
MDS. antwoordde hun: » Wij 
zijn zondaars, door de godde
lijke barmhartigheid in deze 
woestijn geleid, om er boet
vaardigheid te doen." Zulks 
was geen al te bepaald antwoord 
op de vraag der kardinalen; en 
men is, lang daarna vrij ver
legen geweest, om te bepalen, 
tot welke orde zijn gezin be
hoorde. STEPHAJSÜS stichtte het
zelve tot aan zijnen dood, in 
1124, in den ouderdom van 
78 jaren, voorgevallen. Zijne 
kinderen, na den dood huns 
vaders, door de monniken van 
Ambazar verontrust, die beweer
den, dat Muret hun toebehoorde, 
namen, het ligchaam van hun
nen stichter, dat hun eenige 
goed was, weg, en vervoerden 
hetzelve naareene plaats, Grand-
motit genaamd, waarvan de orde 
den naam heeft aangenomen. 
De Jaarboeken dezer orde wer
den, in 1662, te Troyes gedrukt 
Dezelve is in 1769 vernietigd; 
en de religieuzen gepensionneerd. 
Men heelt van den ïï. STEPHA-
HTJS BE MUEEI:, zijn Begel, 1645, 
in 12.mo; en eene Verzameling 
van grondregels, 1704,inl2.m o 

Latijn en Fransch. 

STEPHANDS (Heilige), in En
geland geboren, S.<= abt van 
Giteam werkte veel aan de uit
breiding zijner orde, kortelings 
door ROBEM, abt yanMolesme, 
gesticht. Een aantal leerlingen 
stede zich onder zijne leiding, 
onder anderen de ÏÏ. BERNARDUS, 
üe beroemdste man, welken 
Weauti heeft opgeleverd. Onder 

het aantal kloosters; door STE-
PHANOS gebouwd, lelt men die 
van la Fcrté, Pontigmj, Clair-
vauocaü Morimond, welke de 
vier kinderen van Cikaux zijn, 
waarvan al de andere gestichten 
afhangen. STEPHAMJS gaf aan 
dezelve statuten in 1119, door 
CALIXTUS If goedgekeurd. Deze 
heilige abt overleed te Cikaux 
den 28 Maart 1134. 

SÏEPHANDS I (Ileilige), koning 
van Hongarije volgde in- 997, 
op zijnen vader GEISA, eersten 
christen-koning van dat land en 
overleed te Bude, in 1038. Hij 
was als de apostel zijner staten, 
vaardigde zeer wijze wetten uit, 
leefde en stierf als een heilige. 
Toen hij zijn einde voelde nade
ren J deed hij den adel vergaderen 
ten einde denzelven de keuze 
van zijnen opvolger, de gehoor
zaamheid aan den heiligen Stoel, 
en de beoefening der christelyke 
deugden aantebevelen. Vijf-en-
veerüg jaren na zijnen dood, 
werd zijn ligchaam uit het graf 
opgedolven, in eene reliquie-kas 
gesloten, en in eene kapel der 
Lieve-Vrouwen-kerk van Bude 
ten toon gesteld. BËNEMCTÜS IX 
canoniseerde hem. Zijne dap
perheid evenaarde zijne gods
vrucht, hij was de schrik der 
Barbaren, en verwierf den eer
bied .en de bewondering der 
christen-natiën. Zijne huisselijke 
hoedanigheden schitterden met 
niet minder luister, dan zijne 
vorstelijke deugden. Zijn zoon 
EMEMCH putte uit eene chris
telijke opvoeding en de lessen 
des voorbeelds, die onschuld en 

2 < 
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zuiverheid van zeden,'. welke 
, hem onder de heiligen heeft 

doen plaatsen. Zijne heerlijke 
instellingen werdenbijna alle ver
nietigd onder de regering van 
JOZEF II, maar zijne gedachte
nis is bij de Hongaren steeds 
in grooten eerbied, die zijnen 
naam niet dan met aandoening 
en geestdrift uitspreken. Bij de 
zalving hunner • koningen be
dienen zij zich nog van zijne 
kroon. Eenige legende-schrij
vers hebben aan deze kroon 
eenen fabelacMgen oorsprong 
gegeven. '»> Maar zij behoeft 
geene v&lsehe titels, zegt een 
criticus, om een zeer eerbied
waardig stuk te zijn. Hare 
oudheid, de groote Paus, die 
haar schonk, de groote en hei
lige koning, die haar droeg, 
de natie, die haar zoo langen 
tijd tegen de ongeloovigen heeft 
verdedigd, en die haar altijd 
als het kenmerkend bezit des 
wettigen konings heeft be
schouwd, dit alles werkt mede, 
om haar belangrijk te maken. 
Vruchteloos heeft YOLTAIRE den 
spot gedreven, met hetgewigt, 
hetwelk de Hongaren aan deze 
kroon hechten, zelfs in zoo 
verre, dat zij nooit als koning 
hebben willen erkennen, den
genen, welke dezelve niet bezat. 
Indien iets wel bevestigd en 
bekrachtigd behoord te zijn, dan 
is het vooral de koninklijke 
waardigheid." JOZEF II had de
zelve doen wegnemen en naar 
Weenen vervoeren; maar in 1790 
werd dezelve aan de Hongaren 
teruggegeven, die dezelve met 
eenen buitengewonen luister en 
vreugdebedrijven ontvingen. Het 

is van den II. koning STEPHA-
HOS, dat de titel van Jposto-
lische is ontstaan, door de 
Paussen gedurende langen tijd 
aan de koningen van Hongarije 
gegeven, en vernieuwd ten gunste 
van MARIA THERESIA, erfgename 
van ÜAREii VI. 

STEPHANUS VAN ORLEANS, ee« 
abt van de H, GENOVEVA, in lm, 
daarna bisschop van Doornik, in 
1191, had deel aan de belang
rijkste zaken van zijnen üid. 
Hij overleed in 1203. Er be
staan van hem: 1.» Leerrede 
—2.o zeldzame Brieven, lw*> 
in 8.™ en andere werken. 

STEPHANÜS BATTORI. — Z>e 

BATHORI of BATTORI. , 

-, STEPHANÜS van Bysanthm, 
een taalkundige der fl*™' 
schrijver van een Aardrijk» 
dia Woordenboek, waarvan^ 
niet daneene slechte mrloriW 
bezitten, door HERMOUUS,01' 
der keizer JDSTINIAKOS W W » 
digd, eïite Leyden, f Wf' in fol. in het Grieksch en la 

tijn in het licht gegeven, doo 
GnoKovius, met de geleerden 
teekeningen van BERKEMÖS. 
bestaat eene andere uitgave u« 
zelve van 1678, welke men w 
hoofde der veranderingen,^ 
die van 1694 voegt; ook voeg 
men er de aanteekeningen T» 
HOLSTENIUS bij, Legden, - i " ' 
in fol. De verkorting van m 
MOLAÜS heeft ongetwijfeld « 
oorspronkelijke doen verte J 
gaan, hetwelk van groote waa^ 

zou zijn geweest voor de * 
nis der afleidingen en der 



S T E. 261 

men van steden en gewesten. 

STEPHANUS, waywode van Mol
davië, in de 16.e eeuw, plaatste 
zich door de Turksche wapens 
op den troon, na er den wetti
gen bezitter, dien hij deed ster
ven, er van verdreven te hebben. 
Hij regeerde als een dwingeland. 
De boijarden, die zijn juk niet 
langer wilden torsenen-, ver
moordden hem in zijne tent, 
met 2,000 manschappen, deels 
Turken, deels Tartaren, die 
zijne lijfwacht uitmaakten. 

STBPHANUS. — Zie ESTIENNE 
en ETTENNE. 

STERK. — Zie FORTIÜS. 

STERNE (LAÜRENTIÜS), een En-
gelsche predikant, te Clomwel 
in Ierland in 1713 geboren, 
bezat den kortswijligen en be-
rispenden geest van RABELAIS. 
Hij wekte het lagchen niet al
leen op door zijne boerterijen, 
maar ook door een zonderling 
gelaat, en eene kleedingswijze 
nog zonderlinger, dan zijne ge
laatstrekken. Ondanks de in
komsten zijner beneficiën, en ; 
de opbrengst zijner werken, j 
waarvan de tweede uitgave hem 
24,0.00 ponden sterlings ver
schafte, overleed hij zeer arm 
te Londen; in 1768. Zijne 
zucht lot het doen van uitga
ven was buitengewoon', en zijne 
nalatenschap schonk aan zijne 
vrouw en dochter niets anders 
dan schulden. Zijne voornaam
ste werken zijn: l.o The Life 
and opinions etc. (liet leven en 

de gevoelens van TRISTRAM SHAN-
D Y ) , ' 9 dl.» 1759 — 1766, in 
bijna alle beschaafde talen over
gezet ; — 2." Sentimental jour-
ney etc. [Sentimentele reis door 
Frankrijk en Italië), onder den 

1 naam van TORIK , in 2 dl.n in 
het licht gegeven; een werk vol 
beuzelingeii, romaneske, ver
wijfde en laffe gevoelens, in het 
vervelendst gekakel verloren;—• 
3.° Leerreden, 4 dl.» 1760 — 
1766. 

STERREKUNDJGE. — Zie ASTRO-
NOME-(L'). 

STESIOHORÜS , een Grieksche 
dichter van Himera, eene stad 
in Sicilië, in het jaar 556 vóór 
J, G. geboren, werd, zegt men,, 
aldus bijgenaamd, wijl hü de 
wijze om te dansen, op de maat 
van toonkunstige instrumenten, 
af des koora op het tooneel, 
uitvond en bepaalde: vroeger 
heette lüj TISIAS, Hij onder
scheidde zich in het lierdicht, 
bezong, volgens QUINTILIANÜS, 
de daden der helden, en hand
haafde het edele en verhevene 
des heldendichts. HORATIDS prijst 
zijnen vollen en defligen stijl: 
STESICHORI graves camence. Hij 
is de uitvinder, des leerzaraen 
verdichtsels': de Man en het 
paard, door'HoRATius, PHAEDRUS 
en LA FONTAINE zoo wel be
rijmd. Hij vervaardigde hetzel
ve, om zijne landgenooten van 
het bondgenootschap met PHA-
LARIS aftetrekken, en slaagde er 
in. Men schrijft hem de uit
vinding toe van den Bniilofts-
zang. Zijne werken zijn niet 
3 
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dan bij fragmenten tot ons geko
men. Dezelve zijn bijeenverza
meld , en te Göttingen, in 1 7 7 1 , 
in 4.'° inliet licht gegeven, door 
J. A. SÜCIIFORT; De geleerden 
lezen dezelve met vermaak. 

STETICRATÜS. — Zie DINO-
CRATÜS. 

STEUCUS of STEÜCO (AUGUS-
TINOS), bijgenaamd EÜGDBINUS, 
wijl hij Ie Eugubio, in het 
hertogdom Vrbino, in 1 4 9 6 , 
geboren werd; begaf zich onder 
de reguliere kanoniken der con
gregatie van. den H. Verlosser, 
werd opziener der apostolische 
bibliotheek, en bisschop van 
Ghisaimo, op liet eiland Candia. 
Dij overleed te Venetië, in 
1549. Men heeft vanhemaan-
teekeningen op de boeken van 
MOZES , Commentariën op 47 
Psalmen, en andere werken,te 
Parijs in 3577, en te Venetië; 
1591, in 3 dl.", in fol. gedrukt. 

STEVART (PETRUS), te Luik 
geboren, onderwees de godge
leerdheid te Ingolstadt, en werd 
er tot pastoor benoemd, welke 
betrekking bij langen tijd met 
grooten ijver waarnam. Hij 
werd vervolgens kanonik der 
kerk van Luik, en groot-vicaris. 
FOPPENS in de Bibliotheca bel-
gica, en de woordenboek-schrij
vers bedriegen zich ten opzigte 
van het jaar des overlijdens en 
den ouderdom van STEVART. 
Het is bewezen, door het graf-

' gesteente in de S.te Walburgis-
kerk (een religieuzen-vrouwen 
klooster en tevens eene parochie
kerk, waarvan hij de* stichter 

i s ) , dat hij den 27 April 1624, 
in den ouderdom van 77 jaren 
overleden is. Men heeft van 
h e m : 1.° Commentariën op ver
scheiden Brieven van den heiligen 
PAULÜS; — 2.° Ven 
Jesuiten tegen LYSERÜS, 
stadt 1 5 7 5 ; — 3.° eene üitgu-
ve der vier boeken van MAHUEL 
CALECAS, tegen de dwalingen 
der Grieken, met aanteekemu-
gen, 1608 in 4 . t 0 , en inde 
bibliotheek der kerkvaders; -
4.° Verzameling van zeventien, 
zoo Grieksché als Latijnsche 
schrijvers, uitmakende kd 7.° 
dl. der Antigua! leotiones van 
CAKISIUS. Deze verzameling 
was in 1 6 7 6 , te Ingolstadt, 
in 4 > in het licht gegeven; — 
5.° Wijze om God te loven door 
de psalmen; — 6.° Commenü-
rium op het Leven van de hei
lige WALBURGIS, 1616 in 4.'° 

STEVJN (SIMON), een wiskun
stenaar van Brugge, in IOJJÖ 
overleden, was onderwijzer der 
wiskunde van prins MAOBITS. 
en ïïoog-dijk-heemraad van/W'-
land. Men zegt, dat lnj de 
uitvinder was der Zeil-mgfS, 
waarvan men zich in Bollanu 
soms bediend heeft. Er bestaat 
van hem: 1.»eeneVerhaéeW 
over deZwaartehunde, l®Pm< 
1586 , in 4 > Aan het hoow 
van dit werk vindt men eens 
v a n uit, w e l IL viuuu *»•— i 
verhandeling over de Vlaamscue 
taal. De schrijver beweert;•* 
de Hoogduitscbe, Fransche taie 
enz. van het Vlaamsen zij» a' 
geleid, da t , volgens h e m , J 
Keltische taal dus de ouds 
der talon is. Zeker is h e t , » 
dezelve woorden bevat, &W 
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haar, in de talen, aan welke 
men ds hoogste oudheid toe
schrijft, zoo als het Grieksch, 

^ het Latihr, en zelfs het Egyp
tisch, zijn overgegaan. Men 
moet hieruit echter met GORO-
PIÜS niet afleiden, dat, zulks de 
taal onzer eerste ouders is ge
weest. STEVIN was een zeer 
geleerd en oordeelkundig man. 
Zijne Zivaartekunde wordt groo-
tehjks op prijs gesteld. •— 2.° 
Meetkundige Problemds 1585, 
in 4.t<>; .— 3.0 Wijse om steden 
te versterken, 1594 in 4. toj 
*— 4° Verhandeling over de 
Zeè-havens, door GROTIÜS, in 
het JL-atijn vertaald, onder den 
titel yan; De portuuni'investi-
gandonm ratïone, 1599, en 
een aantal andere werken' in 
het Vlaamsen, waarvan een vol
ledige uitgave bestaat, te Leyden 
in 1605, in 2 dl.» in fol. ge
drukt. Men vindt in dezelve, 
verscheiden nuttige denkbeelden. 

* STEWART (DDGALD), hoog
leeraar in de zedekundige wijs
begeerte , aan de hoogeschool 
-van Edimburg, in welke stad 
• hij den 22 November 1753 ge
boren werd, was de jongste 
zoon van MATTHEOS" STEWART , 
een Engelschen wiskunstenaar, 
die den beroemden MACLAÜRIN, 
in des leerstoel, welken hij te 
.Edimburg bekleedde, was op
gevolgd. DUGALD STEWART maak
te groote vorderingen in de 
wiskundige wetenschappen, in 
de redeneerkunde, en vooral in 
de zedekundige wijsbegeerte, 
welke hij onder D.* ADAM FER-
GBSON, en onder den beroemden 
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leeraar THOMAS IEID te Glasgow 
beoefende. Hij was pas 21 jaren, 
toen hij bekwaam werd geoor
deeld, om zijnen 'vader als. 
hoogleeraar in de wiskunde op-
tevolgen. In 1778, verving hij 
tijdelijk, D.r FERGÜSON, gedu
rende diens reis naar Amerika, 
en behalve deze'dubbele taak, 
legde, hij nog twee leergangen 
aan, den eene voor de Sterre' 
en den andere voor de boven-
natuurkunde. Toen in 1785! 
FERGÜSON, uit hoofde van den 
zwakken staat zijner gezond
heid , zijne lessen niet kon voort
zetten, werd DUGALD STEWART 
bepaaldelijk tot hoogleeraar der 
wijsbegeerte benoemd. Ofschoon 
deze geleerde reeds in het jaar 
1800, met zijnen leer-cursus, 
der zedekunde, staat-huishoud-
kundïge lessen had gepaard, 
en hij dikwijls zijne ambtge-
nooten in hunne verschillende 
vakken had vervangen, wist hij 
echter nog den tyd te vanden, 
een aantal geschriften zamen te 
stellen, die zoowel op vreemden 
bodem, als in Engeland, het 
gunstigste onthaal genoten. Hij 
overleed te midden zijner nut
tige bezigheden, den 11 Junij 
1828. DUGALD STEWART heeft 
het stelsel zijner meesters voort
gezet, en getracht de gapingen, 
welke REID, SMIDT en FERGÜSON , 
er nog .ingelaten hadden, aan-
tevullen. Hij is een dergenen, 
welke der Schotsobe school het 
meest tot eer hebben verstrekt, 
en ontegensprekelijk van allen 
diegene, welke in zijne Wijsgee-
rige proeven, Edimburg, 1818 
waarin hij de stelsels vanLocüE 
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en van zijne aanhangers bestrijdt, 
zich met betrekking tot de 
Zielkunde het verdienstelijkste 
heeft gemaakt; in zijn werlc 
over de Wijsbegeerte des men-
schelijken geestes, 3 dl.*, in .• 
8.™, Edimburg 1792 —1828, | 
waarin hij, na de ontleding, 
van verscheiden gewigtige geest
vermogens , door REID al te on
verschillig behandeld, beproefd 
te hebben, eindelijk de nieuwe 
logica, vaststelde: welke lang
zamerhand door de werkzaam
heden der school van Edimburg 
was voorbereid; in zijne Grond
beginselen der sedehmdige wijs
begeerte, Edimburg, 1793, ia 
8.T0, behandelt hij d« boven-
natuurkunde, de zedekunde en 
het openbare regt. Behalve 
de reeds genoemde werken, 
heeft deze wijsgeer nog in het 
licht _ gegeven: ï.° Beknopte 
geschiedenis, der bovennatuur-
kundige, zede- en staatkundige 
wetenschappen, sedert de herle
ving der letteren 3 dl. in 8.v°; 
— 2.° Verhandeling over den 
voortgang der bovennatuur-en 
redekundige wijsbegeerte; ge
plaatst aan het hoofd van het 
Supplement der Britsche ency
clopedie;— 3.o Proeven uit het 

• leven en de geschriften der leer
aars ROBERTSON en BEID, 1796, 

,in 8.vo; _ 4,o Geschiedkundige 
lofrede op den beroemden land
bouwkundige ADAM SMIDT, wiens 
volledige Werken hij in het licht 
heeft doen verschijnen; — 5.o 
Proeven over de droomen, voor
komendein het l.c dl. der Wijs
begeerte des menschehjken gees
tes. De Schotsche wijsbegeerte, il 
door ROYER-COUARD , in Frank- | 

rijk ingevoerd, thans beoordeeld, 
is erkend ontoereikend te zijn, 
om de zedekunde te verklaren, 
en, indien zij meer licht over 
de bovennatuurkunde heeft ver
spreid, is zulks, voornamelijk 
aan hare wijze van waarnemen 
en ontleden toeteschrijven, welke 
bijna hare gehqele verdienste 
uitmaakt. 

S T E W A R T . — Z i e CASTLERBACn. 

STEYAERT (MARTINÜS), een be
roemde doctor van Leuven, en 
een der kundigste godgeleerden 
der 17.e eeuw, den 16 April 
1647, te Somerghem, in het di
ocees van Gend geboren, werd 
in 1675, met FRAKCISCDS VIANE 
en CHRISTIAAN LUPOS, door zijne 
faculteit naar Rome gezonden. 
Hij verwierf de achting van fa-
NOCEKTIÜS XI en der kardinalen, 
en deed 65 stellingen eener slap
pe zedeleer veroordeelen. Inl682, 
in Leüvsn teruggekeerd, gaf wj 
in eene openbare redevoering 
verslag van zijne zending. Zune 
zucht voor den arbeid en zyne 

overige hoedanigheden verschat-
tens hem verschillende posten. 
Hij was rector der universiteit 
van Leuven, president van m 
collegie van BAÏOS , later van 
het groot-collegie, bóekenkeur-
der, kanonik en deken van 
den H. PETRUS van Leum> 
koninklijk hoogleeraar in d.e 

godgeleerdheid , apostolisch-*1-

karis van 's Herlogenboscli*, 
geestelijk regier (offlciaal) van 
Leuven, en beschermheer "er 

privilegiën van de hoogeschot». 
Hij overleed den 17 April IW-
Deze geleerde, was niet allee»1 
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doorkneed in de godgeleerdheid, j 
maar ook zeer ervaren, in de i 
schoone letteren, de talen, de 
geschiedenis enz. Hij bezat een 
verbazend geheugen. Zijne ge-
heele bibliotheek bestond uit 
eenen bijbel, het kort begrip 
der godgeleerdheid van den hei
ligen THOMAS , der commentariën 
van SYLVIUS en WIGGERS, en 
den Roomschen brevier. Intus-
schen verspreidde hij in zijne 
redevoeringen en geschriften zoo 
vele geleerdheid, dat men zoude 
gezegd hebben, dat hij de ge
denkschriften aller wetenschap
pen onder de oogen had. Hij 
was steeds de verklaarde vijand 
der nieuwigheids-predikers, en. 
openbaarde altijd den grootslen 
eerbied, en de kinderlijkste on
derwerping voor "de uitspraken' 
van den H. Stoel. Indien hij 
zich tegen de slappe zedeleer 
verklaarde, toonde hij niet min
der ijver tegen degene, die, even 
als de Farizeërs, den geloovigen 
ondragelijke lasten opleggen, 
en vermijden dezelve aan de top-
pen der vingers aanteraken. 
Hij spaarde de ARNAULD'S, de I 
QOESHELS enz. niet, die vruch- " 
teloos trachtten hem in zijne 
eer aanteranden A qüibus, zegt 
FOPPENS, indecoro pulvere sor-
didis (pro more omnium veterum 
hmreUcorum) conviciorum, calum-
niarum,^ aliorumque hujumodi 
atrce bilis sputamentorum plaus-
tris obrutus fait. Zijne liefda
digheid jegens de" armen was 
bewonderenswaardig; jaarlijks 
deelde hij hun de inkomsten 
zijner bedieningen uit, en bij 
zijn testament legateerde hij hun 

R 2 

al wat hem nog overbleef. Zijne 
Werken zijn gezamenlijk uitge
geven, 6 dl.n in 8s° Leuven, 
1703. Men onderscheidt bi| 
dezelve: 1.° Annolalioties in pro-
positiones damnalas; — 2,° Po-> 
süiones de ponlif.ee ejusque auc* 
toritate contra obtrectalorem Gal-
lum; -r- 3.° Polemica varia 
or.ationes, epislolm; •—4.° Theses 
sabbatince; — 5.° D. Prosperi 
carmen. De ingratis notis ilhs-
tratum; — Q-° Theologim prac-
tica} aphorismi. Dit, het be
langrijkste der werken van 
STEÏAEUT, is in eenen kracht-
vollen en origineelen stijl ge
schreven , en bevat den geheelen 
inhoud der practische theologie. 
In zijne wederleggende werken 
bestrijdt hij verscheiden door 
de jansenisten aan hem gerigte 
geschriften; maar genoemde 
geschriften, vermenigvuldigden 
zich zoo aanmerkelijk, dat het 
voor hem eene onmogelijkheid 
werd dezelve alle te wederleggen. 
Non mild, zegt hij, si linguce 
centum sint, oraque centumnon 
si dücentiB mams, sufficïamho-
die ad respondendum legioni 
hominum solita charüate sua 
undique in me insurgentium : 
quanto minus sufficiam tantis 
nunc distenkis occupationibus 
aliis, et invaletudinenon admö-
dum firma f. Deze redenen be-
letteden hem om geregeld op 
de Bezwaren den heer STEÏAEUT 
voorgesteld, te antwoorden. Hij 
stelde zich te vreden, daar tegen 
over te stellen: Episl'ola com* 
missariorum in causa celebri 
Montensi de sedandis Ecclesia! 
belgicce turbis, etc, hetwelk in 

http://ponlif.ee
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de verzameling zijner Werken 
voorkomt. Eene andere soort 
van antwoord op deze Bezwaren 
is het besluit van Rome, van 
den 3 Maart, 1705, dat dezelve 
veroordeelt, 

STICOTTI (ANTOMÜS) , zoon 
van FABIO, acteur van het 
Italiaansche blijspel, volgdeden 
stand zijns vaders, en beoefende 
de letterkunde met roem. STI-
'COTTX heeft verscheiden stukken 
•aan zijn tooneel geleverd; zoo 
als ROLAND, AMADIS, keerdichten; 
de Opregte feesten, de Geestige 
inval der. acteurs, de Vijanden 
mn ÏH^WA. « K . Nog heeft men 
hëm te'"danken. 1.° GARRIK of 
de Engehche tooneelspelers, be
vattende ioonèelkundige aanmer-
Jdngen, Parijs, 1669, in 8.™; 
+- 2. Geschied- letter- bordeel- en 
nattmrkundig woordenboek, voor 
den beschaafden stand, Parijs, 
1770, 5 dl.»• in 8.™; — 3.° 
Woordenboek der hartstogten, 
deugden en ondeugden, door 
STICOTTI zamengesteld, en door 
den abbe SABATHIER DK" CAS-
TRES, in het licht gegeven, 
2." uitgave, 'Parijs, 1777,2 dl.*, 

-ia 8.»o- — 4.o Verscheiden op 
het Italiaansch tooneel uitge
voerde Stukken. — STICOTTI is' 

•in 1776 overleden. 

Smico oi STIUCHO(FLAVIUS), 
een Wandaal, veldheer van 
keizer THEOBOSIUS den Groole, 
en alvermogend minister onder 
den zwakken: HONORIÜS, trad 
in den echt met SEMSNA, eene 
nicht van THEODOSIUS en doch
ter van zijnen broeder. Toen 
«enigen tijd daarna THEODOSIUS, 

zijne zonen tot keizers had ver* 
klaard, ARCADIUS van het Oos-
tersche en HONORIÜS van het 
Westersche rijk, gaf hij RUFI-
NDS als voogd aan den eerste, 
en STILICO aan 'den tweede. 
Alles was in den beginne voor
spoedig onder zijne handen. 
In 402, versloeg hij de Gothen 
in Ligurië. — ALARICII, die 
sedert langen lijd, zondereeni
gen tegenstand te ontmoeten, 
Thracië, Griekenland en de 
lllyrisehe provinciën verwoestte, 
werd genoodzaakt de vlugt te 
nemen; maar STILICO beroofde 
het rijk van" de vrachl> der 
overwinning. Uit vreeze dat 
zijnen invloed, na den vrede 
rnogt verminderen, sloot hij een 
geheim verdrag met ALAKICH, 
en Het hem ontsnappen. Dit 
was zijne eenige misdaad met: 
hij vormde het ontwerp om 
HONORIÜS van den troon te 
stooten, en zijn' zoon Enciffi-
RIDS als keizer te doen uitroepen. 
Heimelijk liet hij de Wandalen. 
Sueven en Alanen uitnoodigen 
de wapens optevalten,. en .Be
loofde hun, hunne pogingen te 
zullen ondersteunen. &eize/ 
HONORIÜS opende eindelijk ae 
oogen, en werd door de troepen 
ondersteund. De soldaten,™» 
de geheime kuiperijen onüei 
rigt, welke STILICO met. de Dar-
baarsche volken had onderhou
den,, ten einde zijnen zoon op 
den troon te plaatsen, ontsw 
ken in woede tegen l-em ',v°. , 
moordden al zijne vrienden, 
en zochten hem op, om m 
aan hunne wraak opteoBarw-
Bij dit berigt, nam S m ü ^ 
wijk naar Ravenna; rn^tn^ 
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EIOS, die hem achtervolgde, deed 
hem in het jaar 408 onthoofden. 
Zijn zoon EUCHERIDS en SIRENA , 
zijne vrouw, werden eenigen 
tijd daarna gewurgd, VOLTAIRE 
"heeft beweerd, dat hij onschul
dig was. SÏIHCO beteugelde>' 
zegt hij, de afgoderij, die onder 
den overweldiger EÜGENIUS het 
hoofd weder had opgestoken; 
maar hij dobberde zijn geheele 
leven tusschen het heidendom 
en het christendom. Zeker is 
het, dat hij zijnen zoon EUCHE
RIDS in de grondbeginselen des 
eersten deed opvoeden. tCLAüMA-
NÜS heeft, onder den titel van De 
Laudibus Smicoms, de lofrede 
van STILICO vervaardigd]. Er 
bestaat in het Fransch een 
treurspel, dat den naam- van 
dien veldheer draagt, door THO
MAS CORNEILLE. 

STILLINGFJLEET (EDUARD) , een 
Engelsche godgeleerde, in 1635, 
te Cranbum, in het graafschap 
Dorset, geboren. De bisschop 
van Londen benoemde hem tot 
pastoor der parochie van den 
H. ANBRBAS , en kort daarna 
verkoos KAREL II hem tot een 
zijner aalmoezeniers. Zijne ver
dienste deed hem lot hel bis
dom van Worchesler verheffen, 
en koning WILLIAM III belastte 
hem met de herziening der 
Anglikaansche liturgie. Zijne 
werken zijn gedrukt in 6 dl.» 
in fol. Men stelt voornamelijk 
op prijs zijne Origines britan-
nicce, zijne Geschriften tegen 
LOCKE, die beweerd had, dat 
men de onsterfelijkheid der ziel 
met anders dan door de heilige 
Schrift kan bewijzen. Er be

staat eene Fransche vertaling 
zijner verhandeling getiteld.- Kan 
een protestant, die de protes-
tanlsche kerkleer verlaat-, om . 
die van Rome te omhelzen, in 
de Roomsche godsdienst zalig 
voorden? waarin hij zich voor 
het bevestigende verklaart, even 
gelijk de andere protestantsche 
leeraars, door HENDRIK IV, 
ELIZABETH VAN WOLFENBUTTEL 

enz. geraadpleegd. Deze god
geleerde overleed te Westmin-
ster, in 1699. 

STILPO , een. wijsgeer van Me
gara, omtrent het jaar 306 
vóór J. C. wist zich zoo behen-
diglijk in den geest zijner kwee-
kelingen in te dringen, dat de 
jonge wijsgeeren hunne meesters 
verlieten!, om hem te komen hoo-
ren. Men zegt dat toen hij eens 
aan de ligtekooi GLYCERA 'ver
weet, dat zij de jeugd verleidde, 
zij hem antwoordde: Is het niet 
hetzelfde door wien zyj loordt 
verleid, door eene ligtekooi of 
door eenen drogredenaar?^ zin
spelende niet alleen op de val-
sche sluitreden en dwalingen 
der wijsgeeren, maar tevens op 
eene afschuwelijke ondeugd, wel
ke de H. PATJLUS (Rom. 1,27), 
aan hen alle in het algemeen 
verwijt, en die verschillende 
geschiedschrijvers, ons van elk 
hunner in het bijzonder mëde-
deelen. De. ydelheid maakte 
ook een groot gedeelte der füo-
zofie van STILPO uit. Nadat 
DEMETRIUS POCIORCETES, koning 
van Macedonië, Megara had 

•ingenomen, vraagde hij hem, 
of hij bij de verovering der 
stad niets verloren had? Neen 
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antwoordde S t o o , want de 
oorlog kan noch deugd, noch 
kunde, noch welsprekendheid 
uüphmderen. Men beweert dat 
STILPO zeer dubbelzinnige ge-
gevoelens omtrent de godheid 
koesterde; anderen willen dat 
hij zich enkel tegen de afgoden 
verklaarde. Hij had zich wer
kelijk te Athene in eene vrij 
netelige zaak, gewikkeld, door 
te zeggen dat het standbeeld 
van MINEUVA geen God was; 
maar hij redde zich, door er 
bij te voegen, dat hetgeen God! 
maar, eene godvn was: eene 
regtvaardiging, die lafhartige 
mannen wel waardig, die, zoo 
als de H. PAÜMJS zich uitdrukt, 
de waarheid gevangen hielden, 
en die, terwijl zij licht genoeg 
bezaten, om den waren God te 
kennen, echter op eene onver
schrokken en volhardende wijze, 
nagebootste en belagchelijke god
heden niet durfden verzaken. 
Voor het overige bewijst dit 
antwoord van Smvo, tegen 
VomiitE, en eenige opper
vlakkige critici, dat de heidenen 
de. beelden als godheden be
schouwden ; naardien de filozoof 
zich anders op eene veel een
voudiger wijze had kunnen 
redden. 

STIMING (JOANNES) , den 24 Fe-
kuarij 1673, te Wijk-bij-Duur-
stede geboren, begaf zich in 1722 
onder de Jesuiten, en verdien
de door zijne geleerdheid, in 
1722, te Antwerpen onder de 
levensbeschrijvers der Heiligen 
opgenomen te worden. Hij ver
rijkte de beroemde verzameling 
der Acta Sanclorwn, met een 

aantal Verhandelingen. Men on
derscheidt voornamelijk zijne 
verdediging van den H." HIEKO-
NÏMDS. Hij overleed in 1672. 

STIMMER (TOBIAS), een schil
der en graveur den 16.° eeuw, 
was van Schafhausen m Zmt-
seriand. Hij beschilderde met 
natte kalk verscheiden huizen 
in zijne geboorteplaats en te 
Frankfort. Men heeft van hem 
een aantal houtsnee-platen De 
beroemde RUBENS stelde groote-
lijks belang in eene reeks van 
platen, waarvan de onderwerpen 
aan den bijbel ontleend zijn; 
men ontwaart in dezelve veel 
vuur en een vindingrijk vernuft-
Dezelve werden in 1586, in 
het licht gegeven. 

STOBEUS (JOANNES) , een Griek-
sche schrijver van het einde der 
4.e en het begin der 5.»eeuw, 
[ontleend ongetwijfeld zijnen 
naam van Stobi, alwaar men 
vooronderstelt, dat hij geboren 
is. Men weet volstrekt niets^ 
zoo min van zijnen persoon als 
van zijn leven]. Hij was ^ge
huwd en had eenen zoon bes-
Trams- of EPIMIUS genaamd. »TO-
BEOS had verscheiden werken ge
schreven, waarvan PHOTIOS W 
zijne Bibliotheek melding maaM-
Wij bezitten enkel van hem 
zijne Collectanea senlentifwmj 
en nog is dit werk niet in zyn 
geheel, en onder de fragmenten, 
welke er van bestaan, viiw1 

men véle zaken bijgevoegd door 
degene, die na hem gekomen 
zijn. Men vindt in deze ver
zameling verscheiden kostbare 
stukken der oude dichters en 
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wijsgeeren; maar oók vele, die 
ondergeschoven zijn, ofvalsche-
lijk toegeëigend worden. Nog 
heeft STOBEUS geschreven Phy-
sica, of Verzameling van na
tuurkundige onderwerpen, welke 
niet gedrukt zijn. Dezelve wer
den in 1555 in Italië gevonden 
bij den kardinaal LODOEFO BI 
VINCENZA. [Voor hen die belang 
stellen in het raadplegen der 
fragmenten van STOBEES , kun
nen wij aanbevelen de uitgave 
der EclögtB van HEEREN , te 
Göltingen, 4 dl.11, in 8.Y0 , 
1792—1-801, enh&t Florilegium 
van TH. GAISFOUD, met Aahtce-
leningen en Bijlagen, in de 
boekdrukken} van CLARENDON , 
Oxford, 1822, 4 dl.» in 8.vo] 

STOCK (Heilige SIMON), over
ste van de orde der kamelieten, 
was uit het landschap Kent in 
Engeland, en overleed te Bor
deaux, in 1265, na Hymnussen 
zamengesteld,' én wijze regle
menten voor zijne: orde in het 
licht te hebben gegeven. Zijne 
orde-broeders hebben beweerd, 
dat in eene verschijning, de 
heilige Maagd hem den scapu
lier gaf, als een bewijs harer 
bijzondere bescherming jegens 
al degene, die denzelveh droe
gen. ' LAUNOY gaf in 1653 eene 
verhandeling in het licht, om 
aantetoonen dat de verschijning 
aan SIMON STOCK eene fabel is. 
Hij grondt zich voornamelijk op 
het stilzwijgen ,der schrijvers, 
die, er, volgens hem,' over 
hadden behooren te spreken; 
maar hij is wederlegd door BENË-
BICTÜS XIV (Decanonis. 4.» dl. 
§ 2 , Cap, 9). en door pater 

COSMUS DB VlttlERS (BïbltOth. 
Carmel., 2fi dl. blad; 753), die 
beide de getuigenissen van-de 
oudste schrijvers der karmelieten 
aanvoeren. Onder anderen, komt 
er eene onder voor van PETRUS 
SWAYNTON , gewetens-bestuur
der van den heilige, en die het 
eerst zijn Leven heeft beschre
ven. THEOPHILÜS RAYNAUD heeft 
al de aanhalingen verzameld, 
welke men ten gunste dezer 
'verschijning heeft aangevoerd, 
in zijn Scapulare marianum, 
Op. lom. 7. Het officie en het 
feest van den scapulier, zijn 
sedert dien tijd door den heiligen 
Stoel goedgekeurd, als bevat
tende niets strijdigs met het 
geloof der christenen, en daar
entegen als in staat zijnde,om 
de godsvrucht jegens, en de 
vereering Van de H. Maagd te 
bevorderen; want dit is alles 
wat dergelijke goedkeuringen be-
teekenen; wijl het doel van de 
Kerk nooit is geweest, om de 
zekerheid van eenigé bijzondere 
openbaring of verschijning te 
bekrachtigen, zelfs niet in ge-' 
communiceerde heiligen, zoo 
als Noëi ALEXANDRE K MURATORI, 
BENEMCTUS XIV enz. zulks op
merken. — Betrekkelijk de bulle 
Sabbathina, raadplege men het 
artikel JOANNES XXII. 

STOCK (CHRISTIAAN) , te Cam-
burg, in 1672 geboren, werd 
hoogleeraar te Jena, in 1717, 
en overleed in 1733, den roem 
nalatende van eenen man, diep 
in de Oostersch'e talen ervaren. 
Zijne voornaamste werken zijn: 
1.° Disputationes de pcenis He- ' 
brceorum capitalilms; — 2,° 
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ClMs linguai sanctai veteris Teê-
tamenti, een ïïebreeuwsch woor
denboek ; — 3.° Clavis lingim 
wri'testament*,• een zeer goed 
Grieksch woordenboek; — 4.° 
hterpres grwcus; — 5.° LU-
terator gneeas; —.6." Histo-
rn passionis CHRISTI; — 7.° 
Lexicon homileticunt. 

* STOGKLER (FRANCISCUS DE 
BQRGIA GARCAO),: vrijheer van 
Jjovilk de Praia, luitenant-ge
neraal, werd te Lissabon, in 
1769,, geboren, en was eender 
eerste kweekelingen tan 'de in 
1779 gestiokte kfttttaMyke.aka-

aî ot vwsvoïipnë naar ds konink-
li|k6 «kademie van (Joïrnbra, 
werd hoogleeraar in de wiskunde, 
aan de akademie van marine en 
bekleedde dien post zoo roem-
völ, dat hij werd benoemd tot 
lid der koninklijke akademie van 
wetenschappen van Lissabon, 

•- waarvan'hij later secretaris werd. 
JEenigen tijd daarna kwam STOCK
EER in de administratie, en 

• bekleedde gewigtige posten, die 
hem echter zijne wetenschappe
lijke en letterkundige werkzaam
heden niet deden vergeten. Hij 
naai' een werkdadig aandeel aan 
de bemoeijirigen der junta, met 
het ontwerpen van een nieuw 
militaire wetboek belast. De 
vrijheea» van STOCKLER was lid 
van verscheiden geleerde genoot
schappen , zoo als van de ko

ninklijke maatschappij van Zon
den , en van het wijsgeerig 
genootschap van Philadelphm 
enz. Hij overleed den 6 laart 
1829, in Algarvië, een aantal 
Wérken met eene groote ver

scheidenheid in de onderwerpea 
nalatende; wij willen aanvoeren: 
1.° Verhandeling over den grond

slag der grenspalen; — 2.» 
Verhandeling over de differen
tiaalrekeningen en oterhetitoorl' 
brengen van een oneindig getal) 
deelers of factoren; — 3.° Ge
schiedkundige lofreden; — 4.» 
Lierdichten, Londfin 1 dl.; f* 
5.° Geschiedkundige proeve m 
den oorsprong en den voortgang 
der wiskunde in Portugal, Pa-
rijs, 1819; — 6.° Grondbegin
selen van het regt der staatkun
dige maatschappijen, Lissabon, 
1827, enz. 

STOCKMANS (PETRUS), een regts-
geleerde, te Antwerpen in 1608, 
geboren onderwees achtereenvol
gend het Grieksch en de regts-
geleerdheid te Leuven. De roem, 
welken hij verwierf, deed hem. 
in 1643, tot den post van raads
heer in den raad van Braband, 
en< lot verschillende eervolle 
belrekkingen ^verheffen. Ook 
werd hij met verschillende ge
wigtige onderhandelingen ^ast,. 
en overleed, den 7 Mei lbn. 
De Brabanders (Belgen) beschou
wen hem te regt als een hl» 
ner grootste regtsgeleerden,v«« 
zijn gezag is van een groot ge-
wigt bij hunne regtbanken. i-W 
Werken, eerst afzonderlijk w 
het licht verschenen, zi]'tt 81?' 
zamenlijk uitgegeven, Brussel, 
1700, in 4.t<> 

STOWJLEK (JOANSES) , te J<* 
tingen, in Zwaben, ia 1 4 v 
geboren .onderwees de wiskunde 
te Tubingen, en verwierf eWj» 
grooten roem, dien hij bezwaar. 
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door zich. met de voorzegging 
der toekomst in te laten. Hij 
kondigde voor het jadr 1524 
eenen grooten zondvloed aan, 
en deed geheel Duitschland door 
deze voorzegging beven. Men 
liet vaartuigen vervaardigen om 
aan deze zondenstraf te ont
gaan; maar gelukkiglijk werd 
men er niet door getroffen, en de 
astroloog, erkende zelf de dwaas
heid zijner voorzegging. Be
ter slaagde hij in de voorzegd 
ging zijner wijze van sterven, 
door te bepalen dat zijn dood 
het gevolg van eenen val zoude 
zijru Na zich in een twistgfi-
schil, eensklaps te hebben op-
gerigt, om een boek te nemen, 
hetwelk hij in zijn belang had 
aangehaald, trok hij tevens eene 
plank naar beneden, welke hem 
eene groote verwonding aan 
het hoofd toebragt, waarvan hij, 
weinige dagen daarna, den 16 
Februarij' 1531 overleed. Men 
heeft van hem verschillende wer
ken over de wis- en sterrekijk-
kunde. 

* STOFFLET (NICOLAAS) , op-
per-veldheer van een der Ven-
déesche legers, was de zoon 
"van eenen molenaar van Lune-
rille, en werd in 1751 geboren; 
hy kwam te Parijs, en diende 
gedurende zestien jaren, als een
voudige soldaat. Hij werd ver
volgens opziener der jagt van 
den graaf »E COLBERT-MAULE-
VRIER. Tijdens de Fransche om
wenteling , hoorde men hem 
openlijk de nieuwe grondbegin
selen laken, en hij toonde zich 
gehecht aan de zaak van LODE-

•WHK XVI. Na den dood van 

dien vorst, nam hij de wijk 
naar Artjou, alwaar hy een hon
derdtal ijzersmeden totopatand 
verwekte, en zich, metCATHjv 
LINE AU vereenigd, den 15 Maart 
1793 van Ghollet, en later van 
Vihiers meester maakte) In 
overeenstemming met den on
verschrokken LAROCHEJACQUE" 
LIN, trok hij op Bressuire aan, 
en bevrijdde er DE LESCÜRE, 
DESSESARTS , MARÏGNY enz. die 
even zoo vele Yendéesche legere 
hoofden werden. Hij verbond 
zich kort daarna aan den ge
neraal B' ELBÉE , volgde denzel-
ven alom, en sloeg bij herha-
ling de republikeinsche troepen.-
STOFFLET openbaarde bij elke 
gelegenheid veel beleid, en eene 
beproefde dapperheid. Na den 
overtogt der Loire, werd hij tot 
majoor-generaal van het Vendée-
$che leger benoemd (15 Julij 
1793); hij trok met LAROCHEJAC-
QUEMN over die rivier terug, en 
na. den dood ;des Jaatstg&Hoem-
den.5 »@rde teg bat ojpabetei in 
Êcmt-Poitow en; i«/ow, welke ge
westen hij geheel onderwierp. 
Daar echter de voorspoed der 
republikeinsche legerscharen den, 
staat van zaken in de Vendév 
veranderd had, zoo zagen zich 
CHAREÏXE •• en SAMNAÜD gedwon
gen , om tijdelijke .vredes-voor
waarden te onderteekenen. STOF* 
FIJ3T wilde eerst hun voorbeeld 
niet volgen; maar, daar alle 
vijandelijke magt zich tegen hem-
wendde, zoo sloot hij Ie Saint-
Flor ent (plaats van den eerste»; 
opstand der Vendée), op den 2 
Mei 1795, eenen vrede of wa^ 
penstilsiand, die voor zijne partij 
noodlottig werd. In ."December 
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deszelfden jaars, nam hij de wa
pens weder op, maar de naar 
hunnehaardsteden teruggekeerde 
Vendeërs haastten zich niet, hem 
te volgen. Hij vereenigde slechts 
weinige soldaten, met welke het 
hem niet mogelijk was, te veld 
te trekken. Hij begaf zich naar 
Saugrenière, om de inwoners 
te bewegen hem'te volgen; 
maar deze, wel verre van hem 
het oor te leenen, verraadden 
hem bij de republikeinen. Twee 
honderd grenadieren en vijf-en 
twintig Töiters kwamen om 
zich van hem meester te ma
ken. STOFFLET bood hun den 
hevigsten tegenstand; maar door 
het aantal overwonnen, werd 
hij in hechtenis genomen, naar 
Angers gevoerd, en aan eene 
militaire commissie overgeleverd 
die hem veroordeelde om ge-
fusileerd te worden. Moedig 
onderging hij den dood, den 
23 Februarij 1796, STOFFLET 
was- een der beste Vendeesche 
legerhoofden, en de koninklijke 
zaak verjoor in hem eenen 
ijverigen dienaar, en een' harer 
dapperste en vurigste verdedi
gers. In het tijdverloop van 
twee jaren,-was hij bij honderd 
vijftig: gevechten' tegenwoordig 
geweest.: Hij. werd geacht en 
bemind dowr de soldalen, welke 
hij «te eene goede krijgstucht 
onderwierp.: 

f STOKE (MELIS), de schrij
ver eener Hoiiandsche j&.c«>-
W, bloeide te Utrecht, op het 
einde der dertiende eeuw. Hij 
was priester/,,err aan den on-
isW|igen graaf van Mhnè, 

%V verbonden, op wieas 

verzoek hij zijn werk ondernam, 
en aan wien hij hetzelve op 
droeg. "Ofschoon deze Rijm-cn-
nijk, als dichtstuk, weinig waar
de bezit, wordt dezelve echter 
door deskundige beoordeelaars, 
als een waardig gedenkstuk der 
aloude geschiedenis beschouwd. 
Zij bevat meestal geene andere 
gebeurtenissen, dan die in zy« 
nen leeftijd zijn voorgevallen,, 
en waarvan hij getuige was, 
of die hij. door geloofwaardige 
overleveringen vernam. Dezelve 
begint met DIRK I (885), en 
eindigt met het huwelijk van 
WILLEM III (1.305), aan wien 
STOKE eene slotrede rigt, waar
in hij den toen pas 19 jarigen 
graaf, ernstig tot zijnen pligt 
vermaant. D e eerste uitgave 
van deze kronijk werd bezorgd 
door den geleerden JANUS DOUSA. 
Op hem volgde CORNELÏS VAN 
ALKEMADE, die het werken» 
zijne aanteekeningen verrijkte. 
en in den tekst aanmerkelij
ke verbeteringen maakte. Deze 
uitgaven werden echter verre 
overtroffen door die van 0^-
THASAR HÜIDEKOPER, wiens aan
teekeningen op deze kronijK., 
eenen schat van Nederlandse!» 
oudheidkunde bevatten. 

* STOLRERG (FREDERICB IM-
POLD, Graf zn), een Duitsc&e 
dichter en geschiedschrijver, aen 
7 November 1705, te Br» 
sledt, een vlek in het Bols» 
scha, uit het geslacht STOLBEKC-
STOLRERG , geboren, was reeas 
als kind door zijnen vader meae 
naar Denemarken genomen, ƒ»• 
na zijne studiën in dat lana^ 

•hebben begonnen, ginghnzö" 
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opvoeding aan de hooge-scholen 
van Halle en GöUingen voltooi-
jen. Bij het verlaten der laatst
genoemde universiteit, hield hij 
zich bezig met eene berijmde 
vertaling (in het Hoogduitsch) 
der Iliade. Hij reisde vervol
gens met 'GÖTHE en LAVATER 
door Zwitserland en Italië. In 
Koppenhagen teruggekeerd zijn
de, werd hij aldaar gevestigd 
door zijne benoeming van ge-
volmagtigd minister van den 
•prins-bisschop van Lubek in 
Denemarken, en later door een 
huwelijk, dal hij in 1782 aan
ging met ASNES VON WITZLEBEN , 
die echter reeds in 1788 over
leed, en hem eenen zoon en drie 
dochters naliet. In 1785 werd 
hij door den hertog van Olden-
burg, met eene gewigtige zen
ding aan het liof wn. Petersburg 
belast. In 1789, werd hij 
afgezant van Denemarken te 
Berlijn, en trad aldaar in 1790 
andermaal in den echt met de 
gravin SOPHIA' VON BJSDERN. Hij 
ondernam daarop eene nieuwe 
reis, waarvan hij het belang
rijke verhaal, zich over een 
groot gedeelte van Duitschland, 
Zwitserland, Italië en Sicilië 
uitstrekkende, in 4 dl." in het 
licht gaf. Bij zijne terugkomst, 
te Eulin aan het hoofd der vorst-
Msschoppelijke Lubeksche rege
ring geplaatst, wist hij nog tijd 
genoeg te vinden, om zich aan 
zijne geliefkoosde studiën toe-
tewijden, en gaf in het licht 
de vertaling der laatste redevoe
ringen van SOCRATES, en der 
meest verhevene zanienspraken 
van PLATO. Hij las en ver-

XXIII. DEEL. 

geleek de bekwaamste cathoiijke 
en protestantsche zintwisters, 
en dit onderzoek had zijne be
keering ten gevolge. In 1800, 
zwoer hij en zijne familie, met 
uitzondering alléén zijner oudste 
dochter (later met den graaf 
VON STOLBERG-WERNIGERODE ge
huwd) het lutheranismus af, 
en begaf zich in den schoot 
der cathoiijke Kerk. Zijne vrien
den, KLOPSTOCK, GLEIM en JA-
COBI, die door dezen stap eerst 
zeer tegen hem waren ingeno
men , eindigden met hem hunne 
vriendschap -terug te schenken. 
Voss echter kon hem zulks 
nimmer vergeven (zie Voss). 
De' graaf zu STOLBERG ondernam 
als nu de bewerking eener Ge
schiedenis des christendoms (Ge-
schichie der Iteligion JESU CHRIS-
TI) in den geest der cathoiijke 
Kerk, en gaf dezelve in 1816 te 
Hamburg in het licht, hij heeft 
dezelve echter in 15 deelen in 
8.™ slechts tot het einde der 6.e 

eeuw kunnen brengen, eene 
4.« uitgave verscheen in 1816 
te Weencn in het licht; dezelve 
werd op last des Pauses in het 
Italiaansch vertaald, en wordt 
in het oorspronkelijke als nog 
(1847) voortgezet door F. VON 
KERZ. Behalve door dit werk 
is de.graaf zu STOLBERG als 
dichter bekend door Oden, Lie
deren, Treurzangen, Romanzen 
en Satyren; als proza-schrijver 
door zijnen roman die insel 
(het eiland) en zijne Reis-beschrij-
vingen; als geschiedschrijver door 
zijn Leven van ALPKEB dpn 
Groote enz. Hij overleed den 
5 December 1819, opzfjflland» 
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goed SondermühUn, bij Osna-
brugge, kort na een klein ge
schrift Over de liefde Gods in 
het, licht te hebben gegeven. 
De bekeering des graafs wikkelde 
hem in vele onaangenaamheden. 
Een protestantsche vorst, zeide 
hem eens: » Ik ben geen vriend 
van degene, welke van gods
dienst, veranderen. — Ik ook 
niet antwoordde de graaf, .en 
indien onze voorouders voor drie 
eeuwen niet veranderd waren, 
zou ik niet verpligt zijn geweest, 
diegene weder te aanvaarden, 
welke zij verlieten." 

STONE (EDMOND), een Schotsch 
wiskunstenaar, in 1690 geboren-, 
was de zoon van eenen'tuinier 
des liertogs van ARGYLB, welke 
hem zijn beroep leerde. Gedu
rende twee jaren bebouwde STO
NE de velden, maar een natuur
lijk gevoel sleepte hem tot de 
studie mede, en hij voedde deze 
neiging door het lezen der boe
ken , welke hij in staat was te 
bekomen. Met eenen doordrin
genden geest, een uitmuntend 
geheugen, en eene aanhoudende 
vlijt begaafd, kwam hij alle 
hinderpalen te boven, en zon
der hulp van eenigea meester, 
werd hij zeer ervaren in de 
kennis der Laüjnsehe en Fran-
sche talen en in de wiskunde. 
In laatstgenoemde wetenschap' 
had hij zulke vorderingen ge-

\ maa\t»<?at "ij in den ouderdom 
van 18 jaren zyn landbouwers
beroep het varen, en zich ia 
bijzondere huizen aan het on-
derwys toewijdde der reken-en 
meetkunde en der algebra. De 
hertog van ARGYIE wist niet 

dat hij in zijnen tuin 
man van zulk eene.zeldzame 
verdienste bezat >( tot dat 1)| 
STONE in zijn huisje verraste, 
bezig zijnde met aanteekeningen 
op het werk van NEWTON te 
maken. Hij trok zich zijoer 
aan, deed hem zijne geringe 
woning verlaten, verwierf voor 
hem eenen leerstoel, en ver
leende hem tevens eene jaar-
wedde^ STONE overleed in 1768. 
Hij heeft nagelaten: 1.° een 
Wiskundig Woordenboek;—2»° 
Verhandeling over de Mfferen-
tiaalrehening; — 3> verschei-. 
den andere Wiskundige werken. 

STONE. — Zie SY, 

STOBCH (AMBROSIOS), een Duit-
sche godgeleerde, van de orde 
van den H. DOMINICUS , m het 
latijn PELARGUS, bestreed met 
ijver, door zijne leerreden en 
geschriften de ketters. Hij was 
in 1546 en 1552, in hoedanig
heid van godgeleerde van oen 
aartsbisschop van Trier, bn <w 
kerkvergadering van 2V«we te
genwoordig, en. orïderscneiciae 
zich in die doorluchtige verga
dering door zijne welsprekend
heid ; hij overleed te Iner,.w 
1557.-Men heeft van hem e g 
Verhandeling over de offeranae 
der Mis, tegen OESOUMPAMÖS; 
eene verzameling zijner w 
ven aan ERASMUS , » e t °rl 
welke deze geleerde hem i>a« 
geschreven, en andere werw* 
Freiburg, 1534, in fok *»" 
stijl is vrij beschaafd. 

STOSCH (WILLEM), teJforflJ' 
in 1646 geboren, en aldaar 
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in 1707, overleden, is de schrij
ver van een boek getiteld, Con-
corclia rationis et fidei, te Gu-

"ben, onder den naam van Am
sterdam, in 1692 gedrukt. Dit 
boek is besmet met Sociniaan-
sche en Atheislische denkbeel
den. Blen noodzaakte hem, 
hetzelve te herroepen, hetwelk 
hij deed zonder van gevoelen te 
veranderen. Men moet hem niet 
verwarren met PHILIPPUS STOSCU. 
Zie het einde van' het artikel 
PICART (BËBN). 

STOW (JOANNES) , van Londen, 
alwaar hij in 1525 werd gebo
ren , overleed in 1605, en is 
de schrijver van een geacht kort 
begrip der Kronijk van Engeland, 
in fol. en van eene Beschrijving 
van Londen, in if°, in het 
.engelsen. Men vindt in deze 
beide werken, nuttige zaken; 
maar het laatste kan enkel die
nen, om ons te doen kennen, 
wat Londen vóór twee eeuwen 
was. 

STOZ (MATTHEUS), te Mlcken-
hausen,••in Zxvaben, in 1614, 
geboren, begaf zich onder de 
Jesniten, en onderwees gedu
rende 30 jaren de •wijsbegeerte 
en godgeleerdheid. Het meest 
bekende zijnet werken is Tri-
bunal pcenitentke. Hij overleed 
te Munehen, den 13 Januari] 
1678. 

STRABO, een wijsgeer, ge-
geschiedschrijver en de eerste 
aardrijkskundige der oudheid, 
werd te Amasië, eene stad van 
Cappadocië geboren, en bloeide 

S 2 

onder AÜGUSTPS * en EGBEBIUS , 
omtrent het jaar 14 na J. C. 
[Van den kant zijns vaders, 
was hij van eene half-Romeimche 
familie, zoo als MALTEBRDN 
zegt, welligt weinig bekend,en 
aan het huis van POMPEUS den 
Groote, wiens medeleerling hij 
was geweest, verbonden. Zijne 
moeder was, volgens hem zelven, 
van eenen doorluchtigen oor
sprong, en telde onder hare 
voorouders, Perzische landvoog
den, hooge-priesters enz. Zijne 
familie, die rijk' was, gaf hem 
eene schitterende opvoeding. Hij 
studeerde te Nysa, bij Tralies, 
onder ARISÏODEMÜS ; te Amisus, 
in Pontus, onder TYRANMO; te 
JSelcucia, in Cilicië, onder XE-
NARCHUS]. Later sloot hij- zich 
bij de Stoicijnen aan. [Hij reisde 
veel, en bezocht, onder andere 
gewesten, Klein-Azië, en Pon
tus, tot aan de grenzen van 
Armenië, Syrië, Palestina, PhcB' 
nicië en Egypte tot aan de groote 
watervallen, Griekenland en Ita
lië. Hij vertoefde langen tijd té 
Rome, alwaar hij aardrijkskun
dige inlichtingen omtrent het 
overige gedeelte des Romeinschen 
rijks inzamelde]. Blen meent 
dat hij-in het 12.e jaar der re
gering van TIBERIÜS overleed. 
Van verscheiden door hem za-
mengestelde werken, zoo als 
Geschiedkundige gedenkschrif
ten, bezitten wij enkel nog zijne 
Aardrijks- beschrijving, die in 
17 boeken is. De oudste uit
gave is van 1472, in M. Bit 
werk is een gedenkteken » a 
de geleerdheid en scheiy»flnig-
heid des schrijvers; h ü - W in 
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.verschillende landen gereisd, om 
er de ligging der plaatsen en 
gebruiken der volken gade te 
slaan, welke hij met zeer vele 
naauwkeurigheid beschrijft. [De 
Aardrijhs-beschrijvincj van STRA-
BO, is in het Latijn vertaald door 
PHAVORINUS en TIFERNAS, die 
hunne vertaling in het licht ga
ven , alvorens zelfs dat de Griek-
sche tekst was verschenen te 
Rome, bij SCHWEINHEIM enPAN-
NARZ, zonder jaartal, maar reeds 
• in, 1469 of 1471. De eersten, die 
(S? 'è^fé^ksbesehripiny van 
STRMÖ hebben aangehaald, zijn 
MARCIANHS van Beraden, ATHE-
HEUS ©Ü H&RPOCKATIO:. Zijn groo-
te roem, is eerst in de middel
eeuwen begonnen, en dezelve 
werd zoo uitsluitend, dat men 
hem enkel onder den naam van 
Aardrijkskundige aanduidde. 

STRABO , een Siciliaan, had, 
zegt men, zulk een scherp ge-

•zigt, dat wanneer hij aan de 
kaap Ifassara of Lilybea in Si-
cilië was, hij de schepen ont
dekte, welke uit de haven van 
Karthago in Afrika vertrokken, 
en er al de zeilen van telde, 
ofschoon hij er omtrent 130 
ïtaliaansche mijlen, dajt is om
trent 43 uren van verwijderd 
was. VALERHJS MAXIMUS noemt 
hem LÏNGEUS; maar deze LXN-
CEÜS had waarschijnlijk het ver
mogen niet, dat men hem toe
schrijft, en men heeft ten allen 
tijde dergelijke kwakzalverijen 
gezien: intusschen bestaat er geen 
grond, om in de natuurkunde 
demogelijkheid van een zoover 
dragend gezigt te ontkennen; 
de natuur biedt zeldzaamheden 

aan, welke de genoemde min of 
meer nabijkomen. 

* STRACK. (KAREL), een be
roemde Duitsche artsteüfow, 
den 14 Februari] 1722 gebaren, 
studeerde eerst in die stad, en 
vervolgens te Parijs, begaf zich 
naar Berlijn, alwaar hij een 
jaar vertoefde, en ging van daat 
naar Erfurt, alwaar hij « 
6 September 1747 het doctoraat 
ontving. In zijne geboorteplaats» 
teruggekeerd, oefende hij er met 
eere zijne kunst uit. Achter
eenvolgend benoemd, tot boog-

• leeraar in de heelkunde in 1764, 
van de physiologie en ziektekun-
dein 1782, werd hij eindelijk met 
de organisatie der geneeskundige 
faculteit belast, en ontving tot 
loon- zijner werkzaamheden, eten 
titel van keurvorstelijk hofraad. 
Van verscheiden akademien vie
len hem prijzen ten deel: die 
van Lyon verleende hem m 
dubbelen tweeden prijs, w\ 
zijne verhandeling de crusta 
lactea infantium; die van OT 
wees hem het accessit toe vooi 
zijne verhandeling * f g f " J J 
variolarum maismate, 1''°- , 
akademie van ^ » . . v e r e J Ï 
hem den eersten PrV.s.' t7S2 
eene memorie, welke hij in\ ' , 
aan dezelve inzond. ^elfZ^ 
lijke geneeskundige maatsc ham 
van Parijs gaf hem m i '°?' 
den prijs voor zijne ferji^ 
Uivj over de verschillende a» 
ten, en hetzelfde genoot*"^ 
bekroonde zijne Verhandm 
over het kunstmatig te zuig 
geven. Zijne onvermoeide wri 
zaamheid bragt een aantal t» 
op prijs gestelde werken vooi , 
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te weten:, l.o De dyssenteria 
tentamen medicuni, 1760; — 
2.° De morbo cum polechiis, 
1766; —3.o De colica picto-
rum;—• 4.o De epinictide dis
sertatie» inauguralis respondente, 
1777; — 6.» De crusta lae-
tea infantium, 1776; — 7.° 
De enervanda variolarum mias-
mate, 1778; — 8.° Observationes 
medicinales de febribus inter-
mittentibus, 1785; — 9.° No
va t/ieoria pleuritidis vera, et 
recta ejusdem medendi ratio, 
1786; — 10.0 De diversa f'ebris 
conlinum remittentis causa, 1789; 
— ll.o Oratio qua matreshor-
tatur ui proles suas ipsce lactent, 
1800 .enz.: Hij overleed den 
10 Octpber 1806, als lid der 
akademiën van Parijs, Madrid, 
JErfurt en Giessen, enz. 

. STKADA (FAHUNUS), een Ro-
meinsche Jesuit, in 1572 gebo
ren en in 1649, overleden, 
onderwees gedurende langen tijd 
de schoone letteren in zijne 
Maatschappij, en maakte zich 
beroemd, door : zijne kunde, 
zijne wijze, om de geschiedenis 
te schrijven, en vooral door 
zijn schoon Latijn. Er beslaat 
van hem. l.o Geschiedenis van 
den oorlog der Nederlanden,in 
twee deelen, elk van tien boe
ken verdeeld. Het eerste, het
welk begint met den dood van 
KAREL V,, tot in 1578, zag in 
1640, te Home, in fol. het licht. 
Het tweede, dat de gebeurte
nissen van 1578, tot 1590 be
vat, werd in dezelfde plaats in 
1647, in fol. gedrukt. Deze ge
schiedschrijver bezit eene sterke 

verbeeldingskracht; hij' schrijft 
op eene schitterende en levendige 
wijze; zijn Latijn is zuiver en 
rijk, zijn stijl duidelijk, wel
luidend en vloeijend (zie MAFFEÏ). 
Hij heeft, volgens LOISEAÜ (Ge
schiedenis der - oorlogen van 
Vlaanderen door BENTIVOGUO, 
voorberigt blz. 18), kennis ge
had van alle oorspronkelijke 
stukken, die tot de volledigheid 
van zijn werk konden bijdragen; 
STRABA zelf verzekert zulks in 
zijne voorrede, en verklaart, 
dat enkel de vrees den lezer 
al te vaak en te onaangenaam 
optehouden, hem heeft terug
gehouden er altijd melding van 
te maken. Plane ut nisi moram 
lectori injecturus essem, potuis-
sem (quod interdum facio) ad 
rerum pleraque adjicere UUera-
rum exemplaria, provocare ad 
aulographorum fidem, factorum 
enarralionem, signatis veluti ta
bulis teslibusque, conficere, Eeni-
ge erilici verwijten hein al te 
lange m te menigvuldige afwij
kingen , en van zich soms te 
lang met beuzelingen op te hou
den , maar wijl het zelfs op die 
plaatsen is , dat zijn stijl zich 
bijzonder verheft en schittert, 
zoo duidt de lezer hem zulks 
niet ten kwade. De kardinaal 
BENTIVOGLIO, die voor het overige 
aan STRABA regt doet wederva
ren, verwijt hem eene soort 
van gewigtig verzuim. » Hij 
spreekt niet genoeg, zegt hij , 
van hetgene wat in het kabinet 
is voorgevallen. Ofschoon de 
oorlog zeer hevig zij, laat hij 
echter nog tijd genoeg over lot 
onderhandelingen: de stoutste 

3 
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ondernemingen zijn een gevolg 
der in den raad genomene be
sluiten .- de geschiedschrijver 
moet- alzoo zijne geheele vlijt 
aanwenden, om de geheime 
drijfvederen en den waren be
weeggrond, der gewigtige be
sluiten, welke men neemt, te 
ontdekken, en er de lezers zoo 
veel mogelijk van onderrigten. 
Deze taak des geschiedschrijvers 
die schijnbaar niet belangrijk 
•voorkomt, is des niettemin wer
kelijk de gewigligste. Het ver
haal der schermutselingen, der 
gevechten, der bestormingen en 
veldslagen, met het aantal der 
gesneuvelden, de brandstichtin
gen , en al de andere ongeluk
ken , welke _ den oorlog verge
zellen, en die zoo veel gerucht 
maken, zijn, wel is waar, ver
makelijker, en meer naar den 
smaak der jonge lieden en het 
gemeen des volks; maar doken-

• nis der oorzaak,, welke al deze 
ongeregeldheden voortbrengt, 
behaagt veel meer aan lieden 
van kunde" en doorzigt, aan 
welker beoordeeling, en goed-
of afkeuring de geschiedenis 
moet onderworpen zijn: zoo dat 
het schijnt, dat STRAM zijn 
werk veel vollediger had kunnen 
maken, dan hetzelve is,indien 
hij deze regels had gevolgd." 
Zonder aan de gegrondheid dezer 
critiek (die STRAM echter in 
alle opzigten niet verdiende) te 
kort te willen doen, kan men 
aanmerken, dat door een tegen
overgesteld gebrek, de schrijvers 
dezer eeuw zich dikwijls ver
loren hebben, in het navbrschen 
der oorzaken, dat zij do geschie
denis aan de winst-berekening 

hebben onderworpen, en daad
zaken en gebeurtenissen van 
hof-kuiperijën en kabinels-be-
raadslagingen die zij, dikwerf 
zonder bewijs, en zelfs zonder 
waarschijnlijkheid, vooronder
steld hebben, afhankelijk heb
ben gemaakt. De gebeurtenissen 
zijn het eigenlijke en regtstreek-
sche voorwerp des geschied
schrijvers: de drijfvederen en de 
oorzaken behooreh hem onge
twijfeld ook; maar het is voor 
hem zeer moeijelijk dezelve te 
kennen, en indien hij er over 
spreekt zonder er grondig van 
onderrigt te zijn, waagt hij net, 
eenen roman in plaats van eene 
geschiedenis te schrijven. De 
hoedanigheid van Jesuit, welke 
STRADA bezat, wekte de galop 
van SCIOMOTS tegen zijne ge
schiedenis. Hij gaf-er eene 
critiek van in het licht, welke 
hij tot titel gaf: InfamiaFa»-
ani Stad®, en waarin meer 
bitterheid dan rede te vinden 
is. Het is waar dat STHAJUM 
verwoestingen niet ontyeinsu 
heeft, welke de ketterij. «£. 
paard mot den opstond» "f™ 
schoonste en meest caUionjW 
gewesten van Europa verspre a 
heeft; maar daarin zelts m* 
hij de taak van gesclnedscnry-
ver vervuld. Indien hij W 
neiging heeft aan den. <&0 b 
legd voor de natie, welke sueu 
de om den troon en n» ""*» 
ie handhaven, is hij daarg 
meer te laken, dandeHollan» 
sche schrijvers, die overnon» 
vaderlanders, met eene gee* 
drift spreken, welke de üaau 
zaken geheel onkennelijk maa«£ 
In zijne Wijze om de <7^/m 
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deiiis te schrijven, heeft de abbé 
MABLY , over dezen sierlijken 
en belangrijken geschiedschrij
ver op eene wijze gesproken) 
die meer nadeel aan zijn oor
deel, dan aan de verdiende 
beroemdheid van STRADA toe
brengt. ANGELO GALLIJCGI heeft 
deze geschiedenis voortgezet (zie 
GAIXUCCI);—- 2.° Fmiiani Stra-
dce eloquentiabipartita, Keulen, 
1655, inl2.m° Dit is eene rhe-
torica, welke met onderschei
ding gekozene voorbeelden der 
beste schrijvers bevat. 

STRADA (JACOBUS), IQ Mantua 
geboren, maakte zich beroemd 
in de 16.° eeuw, door zijne 
bekwaamheid in het afteekenen 
van oude gedenkpenningen. Hij 
overleed te Praag, in 1588. — 
Zijn zoon , OCTAVIUS STRADA , 
was de erfgenaam der talenten 
zijns vaders. Hij heeft de Le
vensbeschrijvingen der Keizers in 
het licht gegeven, met hunne 
medailles, 1615, in fol. vanJn-
LIUS CiESAR af tot MATTHIAS. 

STRADAH (JOANNES), een schil
der, in 1536, te Brugge ge
boren , en te Florence in 1604 
overleden. Het verblijf van dezen 
schilder in Italië, en vooral 
te Florence, en zijne studiën, 
volgens RAPHAët, MiCHAëL Aw-
GELO, en de oude standbeelden, 
ontwikkelden zijne talenten. Hij 
bezat eene rijke verbeeldings
kracht en vele gemakkelijkheid 
in de uitvoering; hij gaf aan 
zijne hoofden krachtvolle uit
drukkingen. Men verwijt hem 
schrale kleedingen, en eeneif 

lompen en gedwongen smaak 
in de teekening. Hy heeft te 
Florence, te Bome, te Beggio 
en te Napels, vele groote wer
ken uitgevoerd op natte kalk 
en in olieverw; ook heeft hij 
vele proefleekeningen voor be
hangsels ontworpen. Zijne ge
schiedkundige stukken worden 
zeer op prijs gesteld; doch zijne 
neiging sleepte hem mede, tot 
het schilderen van dieren, en 
het voorstellen vanjagtpartijen; 
alles wat hij in deze genre heeft 
geleverd laat niets te wenschen 
over. Zijne teekeningen zijn 
volmaakt wel bewerkt. 

* STRADIVARIÜS (ANTONIÜS), 
een beroemd vervaardiger van 
snaar- en slrijk-instrumenten, te 
Cremona, in 1670 geboren, was 
de laatste en bekwaamste kwee-
keling derAitiATi's, de beroemd
ste luitmakers van hunnen tijd. 
STRADIVARIÜS overtrof zijne mees
ters ; zijne zeer zeldzaam ge
worden instrumenten, worden 
thans nog door de kunstenaars 
gezocht, die dezelve, op open
bare verkoopingen soms tot 
uitsporige prijzen hebben opge
dreven. De volmaaktste zijner ' 
violen, zijn die, welke hij van 
1700 tot 1722 vervaardigd heeft. 
Het was onder hem dat zich 
de beroemde JOZEF GTJARNERHJS 
ontwikkelde, wiens violen even
zeer gezocht worden. STRADI-
VARIOS overleed, naar men meent 
ïn 1728. 

* STRAFFORD (THOMAS WENT-
WORTH, graaf van), de eerste 
der doorluchtige slagtoffere van 
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de omwenteling in Engeland, fl 
werd den 13 April 1593, uit 
eene aan het koninklijke bloed 
verbondene familie geboren, en 
volbragt zijne sttidien aan het 
St. Jans-collegie, te Cambridgc. 
Hij bezocht vervolgens Europa. 
Bij zijne terugkomst tot rid
der verheven, werd hij later 
vrede-regter, en bewaarder der 
handvesten van het graafschap 
Torh, daarna vertegenwoordiger 
van hetzelfde graafschap bij het 
•parlement. Zijne talenten en 
zijne welsprekendheid, voerden, 
hem, nog jong zijnde, tot de 
eervolste posten: hij bekleedde 
onder anderen, die van onder
koning van Ierland, op den 
oogenblik, waarop de onlusten 
reeds waren uitgebarsten, die 
den ongelukkigen KAREL I op 
het schavot voerden. WËST-
WORTH had tot de dien vorst vij
andelijke partij behoord, die des
niettegenstaande, na den dood 
van den hertog van BUCKING-
HAM, zijnen gunsteling en minisJ 

ter, en wijl hij een moedig en 
bekwaam man noodig had, hem 
door WENTWORTH vervangen had. 
Hij hoopte alzoo, door een der 
hoofden der volkspartij tot mi
nister te kiezen, die partij in 
zijne belangen te winnen en den 
hertog van BUCKIKGIIAM te doen 
vergeten. WENTWORTH, die ge
stemd had om den hertog in staat 
van beschuldiging te stellen, en 
die zich nadrukkelijk tegen alle 
ondernemingen der kroon had 
verklaard, wijdde zich, zoodra 
de koning in hem zijn vertrou
wen had gesteld, geheel aan 
zijne zaak toe. In zijn bestuur 
van Ierland (1632), legde hij 

eenen ijver, eerie wakkerheid, 
eene fermiteit aan den dag, die, 
terwijl zij de onlusten stilden, 
den voorspoed van dat rijk be
vorderden. Hij moedigde den 
landbouw'en de nijverheid aan 
rigtte fabrijken op, vermeer
derde de bronnen van welvaart, 
maakte de zeemagt veel sterker 
dan zij vroeger was, wist het 
heil der onderdanen steeds met 
de belangen der kroon overeen-
tebrengen, en verwierf alzoo 
aanspraak op de erkentenis des 
publieks, en op die van zijnen 
vorst. Laatstgenoemde had hem 
tot graaf van Strafford, voor
zitter van den raad van Torh; 
en eindelijk tot minister be
noemd. Indien STRAFFORD in 
deze gewigtige en netelige be
trekking , een weinig trotschheid 
openbaarde, deed bij zich nog 
meer opmerken, door zp 
krachtvol karakter, de wijsheid 
van zijn beheer, en zijne vlijt 
bij den arbeid. Hij herhaalde 
dikwijls aan KAREI/1 dezen ge-
denkwaardigen grondregel:»in
dien soms de noodzakelijkheid 
de vorsten noodzaakt de wei-
ten te schenden, moet n«u 
echter van deze vrijheid -na», 
eene buitengemeene behoedzaam 
heid gebruik maken, en w»di» 
mogelijk moet men aan de we 
ten vergoeden wat zij dpot öl 

gevaarlijke voorbeeld m»£ 
kunnen lijden." Ofschoon w 
tusschen zijne verdiensten, ^ 
de post welken hij boldeedde, 
de kwaadwilligheid der naijvei 
gen tegen hem verwekte, K« 
echter de partij, tot welke..nu 
had behoord, hem zijne atuu 
ligheid niet vergeven. ^ 
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een der invloedrijkste hoofden 
der volkspartij, de vermetele 
PÏM , hem eens hoorde zich 
over zijne verandering regtvaar-
digen, viel hij hem aldus in 
de reden: » Neen, neen, geef 
n deze moeite niet, gij hebt 
ons verlaten, maar ik zal u 
niet verlaten, zoo lang gij het 
hoofd op de schouders zult heb
ben (till your head be on your 
shoulders)" Hij sprak aldus 
tien jaren voor den Ireurigen 
dood des graafs, en schoot niet 
aan zijn woord te kort. STRAF
FORD stelde tegenover de ver
dubbelde pogingen zijner vijan
den, de kracht zijns beheers, 
zijne onverschrokkenheid, ,en 
overmijdelijke gestrenge maat
regelen, die, hoewel wankelend, 
eenige overblijfselen van magt 
in de handen van den zwakken 
KAREL I , handhaafden. Maar 
'al- deze middelen waren niet 
krachtdadig genoeg, om den 
voortgang der volkspartij te 
beteugelen, welke zich alle om
standigheden ten nutte maakte, 
en die terwijl zij zich door den 
steun der publieke,opinie sterk 
genoeg gevoelde, besloot den 
minister openlijk aanteranden; 
Toen deze het onweder zag 
naderen, wilde hij zijn ontslag 
nemen; maar KAREL I hield 
hem daarvan terug, terwijl hij 
hem verzekerde dat hij hem 
zoude verdedigen, en dat het 
parlement geen haar van zijn 
hoofd zou deren. Deze'belofte 
had heilig behooren te zijn; 
intusschen belette de natuurlijke 
bsschroomdheid des konings, 
nog meer dan de omstandig

heden, het uitwerksel derzelve. 
Het lager-huis stelde, in eene
geheime vergadering, den graaf 
van STRAFFORD, in staat van 
beschuldiging. De acte daarvan 
Werd aan het hooger-huis ge
zonden, alwaar STRAFFORD oogen-
blikkelijk in hechtenis werd 
genomen. Het lager-huis ver
loor geenen tijd', en na eene 
commissie tot onderzoek der 
beschuldigingtehebbenbenoemd, 
zette het zijne aanvallen met 
de grootste verbittering voort. 
Wijl het de oogen der geheele 
natie op dit proces wilde ge
vestigd hebben, gaf het aan 
hetzelve zelfs nog meer toestel, 
dan later aan dat des konings 
te beurt viel; het duurde vier 
maanden. In de drie koning
rijken had men bezwarende 
getuigen opgespoord, voor welke 
men een groot amphilheater 
had opgerigt, regt tegen over 
de zitplaats der regters, men 
had eene tribune voor den ko
ning en de koningin vervaar
digd ; de lang voorbereidde 
beschuldiging werd met eene 
arglistige sluwheid, waar aan 
het ligtelijk te zien was, dat 
haat dezelve bestuurde, .voor
gedragen. STRAFFORD sprak voor 
zijne regters met de kalmte, 
van den waren moed, en de 
omzigtigheid, welke deze hag-
chelijke oogenblikken vorderden. 
Toen hij zich eenige willekeurige 
handelingen hoorde verwijten, 
welke het regt ot het belang 
van den slaat vorderden, ant
woordde hij: » Indien gij de 
ministers des konings in de 
geringste bijzonderheden onder-
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zoekt, en indien gij hen, om 
ligle misslagen, aan gestrenge 
straffen onderwerpt, zullen de 
openbare zaken verlaten worden. 
De wijze man, die eene for
tuin of eenen roem te verliezen 

.heeft, zal zich om zulke onbe
duidende zaken, aan zulk,ever
schrikkelijke vervolgingen met 
willen blootstellen." Geduren
de het geheele proces, ontdekte 
de koning nooit het gevaar, 
hetwelk hem zelven bedreigde, 
terwijl hij zijnen minister zag. 
aanranden, om de enkele reden, 
dat hij zijn vertrouwen verdiend, 
en zijne belangen verdedigd had: 
dat de val van den graaf van 
STRAFFORD, het lagerhuis ver
meteler makende, den zijnen 
zou na zich slepen, op den 
oogênblik waarop de gisting der 
geesten bijna derzelver toppunt 
bereikt had. De vijanden van 
STRAFFORD konden hem echter 
langs wettelijke wegen, op hunne 
beschuldiging, niet doen ver-
oordeelen. Het lager-huis ont
wierp alstoen een' bill d' at-
tainder, een willekeurig be
sluit , en dat eene veroordeeling 
van vogelvrijverklaring betee-
kent, gegrond op de overtuiging 
der misdaden, den beschuldigde 
aangewreven. Deze bill vond 
echter 59 tegenkanters; maar 
de overige, leden bragten de 
volksmenners in beweging, en 
men hoorde de redenaars der 
Puriteinen schreeuwen over de 
noodzakelijkheid om de groote 
schuldigen te straffen. Om tevens 
den koning te- verschrikken, 
hitste men het gemeen op; en 
6000 met degens, houweelen 
«n stokken gewapende man

schappen, kwamen gezamenlijk 
de zalen van het parlement be
stormen. De pairs, die gesche
nen hadden te wankelen, en de 
59 aankanters tegen den bill, 
werden aan de beledigingen en 
bedreigingen der muitelingen 
blootgesteld} de namen dereerste 
op groote plakkaten geschreven, 
werden met den bijnaam van 
Straffordianen, hetwelk eigenlijk 
Koningsgetinden wilde zeggen, 
op de hoeken der straten aan
geplakt. De vijanden des minis
ters oogstten van hunne_ kui
perijen, den geheelen uitslag 
in, dien zij er van verwacht
ten. De pairs, over deze volks-, 
bewegingen verschrikt, durf
den, voor het grootste gedeelte, 
hij de voortzetting van het 
proces, hunne zitplaatsen met 
verder innemen.. Toen de bill 
attainder beraadslaagd werd, 
bevonden er zich in het hoo-
ger-huis slechts 45, en slechts 
19 derzelve durfden er zich 
tegen te verklaren- De meer
derheid was dus tegen STAAF
FORD , dien men veroordeelde, 
om onthoofd te worden; doen 
hiertoe was nog de toestemming 
des konings noodig. Hij s°'lee" 
te weifelen; daarop begfayen 
zich groepen naar zijn pa eis, 
en eischten luidkeels den dj» 
van den ongelukkigen minister. 
De verschrikte koningin dron,, 
er bij KABEL I op aan, om»» 
te geven; nog bood de vorst te
genstand., Men zegt, dat STRAF-
FORD hem alstoen uit zijne ge
vangenis schreef, om hem w 
verzoeken,' hem zijn lot te doe 
ondergaan: deze edelmoedige " 
had de regtvaardigheid van W 
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nen souvereni moeten doen 
ontwaken, hem zijne belofte 
herinneren, aansporen, om den
genen te verdedigen, die zich 
voor zijne zaak opofferde, en 
niet aan het reeds zoo ver
mogende gemeen, of aan het 
lager-huis, eene zegepraal te 
schenken, die hetzelve op de 
bouwvallen van zijn gezag ver
hief j maar KAREL I, ofschoon 
een menschlievend en weldadig 
vorst, was zwak en karakter
loos. Raadsheeren, regters, pre
laten, het zij door omkooping, 
door heerschzucht, door schrik, 
alles vereenigt zich, om hem 
Zijne toestemming, tot den 
moord-bill aftepersen; Die An-
glikaansehe bisschoppen, welke 
zoo zeer aan de roomsche Kerk, 
hare jesuitische onderscheidin
gen, en hare bedorven zedeleer 
verweten, stelden op eene wel
sprekende wijze vast: » dat er 
twee gewetens bestonden, dat 
het, openbaar geweten dos ho-
nings hem niet alleen verschoon
de, maar zelfs verpligtte, om 
datgene te doen, wat met het 
bijzonder geweten als inensch 
in strijd was; dat eindelijk* het 
vraagstuk niet was', of de ko
ning den graaf van STRAFFORD 
al of niet behoorde te redden,' 
maar of de koning, zijriè familie 
en het rijk aan eenen gewissen 
ondergang moest prijs geven." 
Hij onttrok zich alzoo aan STRAF
FORD, en onderteekende het nood
lottige besluit. Laatstgenoemde 
vernam zijn vonnis, met eene 
koelbloedigheid en eenen moed, 
welke hem in zijne laatste oogen-
Wikken niet verlieten. Alvorens 
zijn hoofd op het houwblok ne-

derteleggen, zeide hij: » Ik zal 
mijn hoofd even zoo gerust ne-
derleggen, alsof ik het deed om 
te slapen.... . Ik vrees dat het 
een slecht voorteeken i s , voor 
de hervorming, welke men in 
den staat ontwerpt, dezelve te 
beginnen, met het vergieten van 
onschuldig bloed." Hij werdont-
hoofd, den 15Blei 1641, inden 
ouderdom van 48 jaren. KAREL 
I betreurde STRAFFORD, steeds: 
hij verweet zich zijnen dood tot 
op het schavot', en hij erkende* 
alstoen, dat dezelve de voorloo-
per van den zijnen was geweest. 
De nagedachtenis van dezen mi
nister werd onder KAREL II ' ia 
eere hersteld, en zijn zoon nam 
zijnen rang in het hooger-huis 
weder in. De geschiedschrijvers 
hebben op verschillende wijzen 
over STRAFFORD gesproken, maar 
de meeste kennen hem groole 
regeringstalenten toe. Mevrouw 
MACAÜLAÏ drijft hare onregtvaar-
digheid zoo ver, dat zij in zijn 
proces noch in den willekeuriger 
aUainder-bill niets weet aftewij-
zen: de persoonlijke vijanden 
van STRAFFORD zouden zich tegen 
hem, met niet meer vooringe
nomenheid en bitterheid hebben 
kunnen uitdrukken. RAPIN-THOY-
RAS spreekt over hem volgens 
dezelfde beginselen. Terwijl MIL-
LOT aan zijne verdiensten regt 
doet wedervaren j vindt hij hem 
e.chter niet vrij van verwijlingen. 
Van den anderen kant schijnt 
HÜHE, de zaak van STRAFFORD 
met eenen ijver te verdedigen, 
die niet altijd onpartijdig is, 
Onder- al deze schrijvers wordt 
de getuigenis van WITHLOCKE 
onverwerpelijk, wyl hij de com« 
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missie voorzat, belast om de 
beschuldiging tegen dezen mi
nister te leiden; hij zegt, onder 
anderen: » Nooit speelde een 
man zulk eene schoone rol op 
een dergelijk tooneel met meer 
standvastigheid, welsprekend
heid , rede, oordeel en gematigd
heid, en zelfs met meer beval
ligheid in zijne redeneringen en 
in zijne houding, dan deze groote 
en uitmuntende staatsman — 
Hij verwekte wroeging en me
delijden , onder al de aanschou
were met uitzondering van een 
klein getal enz," In de 
netelige omstandigheden, waarin 
zich de graaf van STRAFFORD 
bevond, dat is tusschen eenen 
zwakken vorst, en eene ver
mogende partij, die reeds zijne 
openbare vijandin was geworden, 
was het bijna onvermijdelijk dat 
hij eenige ligte misslagen beging; 
maar hij toonde zich een der 
hechtsfe steunen van het konink
lijk gezag, op den oogenblik, 
waarop alles aan den .val des.-
zelven werkte; als het op de' 
verdediging van zijnen meester 
aankwam, logenstrafte hij nooit 
zijnen ijver en zijne onverschrok
kenheid, zoo lang als hij in 
betrekking was, wist hij den 
storm aftewenden, die eindigde 
met alles te verdelgen; en zijn 
dood, welke dien van ILVREL I na 
zich sleepte, was eene der voor
naamste oorzaken der volslagene 
omwenteling in Engeland. LAL-
LV-TOLEKDAL heeft een Treurspel 
op den graaf van STRAFFORD ver
vaardigd, en in 1795, te Lon
den, in 2 dl.» in 8.% in het 
licht gegeven: Essaietc.(Proeve 
over het Men van J.WENTWORTU, 

graaf van STRAFFORD). In 1814, 
is daarvan eene tweede uitgave, 
in 8.vo in het licht verschenen. 
Het Leven van lord STRAFFORD 
is in het Engelsch beschreven 
door den ridder RATCUFFE, zij
nen vriend, en in onze dagen 
door MAC-DIARMID. —r Zie Cna> 
TEADBRIAND, in zijne QuatreSvs-
ARTS, CEitvres complètes, tömell, 
pag. 89, pracht uitgave in 5 dl», 
royal 8.v° form. Parijs 1841. 

* STRANGE (de ridder ROBEUT), 
een beroemde graveur der 18.» 
eeuw, in 1725, op een der Or-
kadische-eilanden geboren, legde 
zich, uit gebrek van middelen, 
zonder meester op de teeken-
kunde toe; na verschillende be
roepen te hebben beproefd,be
gaf hij zich naar Edimburg, 
alwaar hij zijne voortbrengselen, 
den graveur RICHARD COOPER aan
bood , die dezelve goedkeurde, 
en hem gedurende zes jaren on-
derwijs gaf. In 1745, koos ny 
de partij van prins EDOARD,on
der den naam van pretendent 
bekend, en diende in zijne le
gerscharen tot aan den slag van 
Culhden (1746), welke al de 
hoop van dien vorst verijaeiae. 
Na de amnestie, kwam STRAND 
te Londen terug, en in l™8' 
begaf hij zich naar Rouwen, 
alwaar hij ontle'edkundige essen 
van LECAT, en lessen in de tee-
kenkunde van DËSCHAMPS

 ont ' 
ving. Na zich in 1749, n»ar 

Parijs te hebben begeven, leer
de hij het gebruik van het steeK-
jjzer in de school van LEBA!>I 
en overtrof weldra zijnen mees
ter. In 1750, keerde h'J naar 

Londen terug; tien jaren • ia»1 * 
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reisde hij door Italië, om er de 
meesterstukken der kunst te be
oefenen , en in 1765, vestigde hij 
zieh bepaaldelijk te Londen. Zij
ne stukken zijn zeer talrijk; wij 
willen enkel de meest belang
rijke aanvoeren, die zijn: KA-
REL I, volgens TAN DIJK; de 
Vergoding der beide hinderen 
van GEORGE I , volgens WEST ; 
CLEOPATRA , VENIÏS , de slapende 
CUPIDO , volgens GDIDO ; BELISA-
RHJS , naar SALVATOR ROSA , de 
heilige AGKES, volgens DOMENI-
CHINO , de heilige CECIÜA , van 
CARLO MARATTI; de Boodschap 
aan de II. Maagd, volgens Gui-
DO; MAGDALENA en de heilige 
HIEROHYSIÜS, naar CORREGGIO; 
de meesteres en 'het kind van 
PARMESANO; de dood van DIDO, 
naar GUERCINO ; DANAÖ , VENUS 
en ADONIS , volgens TITIAAN ; het 
Portret der koningin HENRIETTE , 
volgens van DIJK; ABRAHAM, 
AGAR wegzendende en ESTHER 
voor ASSÜERUS, volgens GUER
CINO ; AMOR , in overweging, naar 
SEIDONI; de H. JOANNËS als kind, 
naar MURILLO; het Portret van 
RAPHAëii, volgens hem-zelven; 
dat van SAPHO naar DOLCI. Zijn 
werk werd in 1795 gedrukt,. 
en voor 70 guinjes verkocht; 
men heeft, er 50 exemplaren 
van bijeengebragt. STUANGE was 
lid der akademien vanschilder-
kunde van Parijs, Florence, 
Bologna, Parma enz. Hij was 
in 1787, door GEORGE III tot 
ridder benoemd, en overleed te 
Londen in 1795. 

STRAPAROLA BA CARRAVAGGIO 
(JOANNES FR'ANCISCUS), een Ita-
liaansche schrijver, te Carravag

gio geboren, hield zich bezig met 
het schrijven van vertelsels in 
den smaak vanBoccACio. Deze 
schrijver leefde in de 16.e eeuw. 
Hij heeft ons eenige rapsodien 
nagelaten, onder dezen titel : 
Ie Piacevoli notti, Venetië, 1550 
— 1554, 2 dl.» in 8.vo Deze 
verzameling bevat 13 Geestige 
verhalen, welke hij bevallig 
noemt, en die lieden van smaak 
voor het minst laf vinden. Lou-
•VEAü en LARIVEY verbeuzelden 
hunnen tijd met dezelve in het 
Fransch te vertalen. Men heeft 
er verscheiden uitgaven van ge
leverd, maar in eenige derzelve 
heeft men de grofste dwaashe
den des schrijvers weggelaten. 

STRATO of STRATON een peri-
patelisch wijsgeer, van Lamp-
sacus, was dé leerling van 
THEOPURASTES, in wiens School, 
hij in het jaar 24S vóór J. C. 
opvolgde. Zijn ijver in de na-
sporing van de geheimen der 
natuur, deed hem den bijnaam 
van Phijsicus geven. Men heeft 
hem verweten, den Schepper 
dier natuur niet te hebben er
kend , welke hij beoefende. Deze 
wijsgeer werd verkozen, om den 
leermeester -van PTOLEMEIIS PHI-
LABELPHÜS te zijn, die hem met 
weldaden overlaadde. Hij had 
verhandelingen geschreven over 
de Koninklijke ivaardigheid, de 
regtvaardigheid, het goede en 
verscheiden andere werken, die 
niet. tot ons zijn gekomen, en 
die, ongetwijfeld, de grond
beginselen des schrijvers in aan
merking genomen, slechts woor
den zonder beleekenis waren. 
[DIOGENES Laërtius heeft in zijne 
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Levensbeschrijvingen der tvijs-
geeren de titels zijner talrijke 
•werken opgegeven. - BRDCKEU 
heeft in zijne Geschiedenis der 
wijsbegeerte, al datgene wat 
pien van STIUTO weet, benevens 
verscheiden Grondregels van dien 
schrijver, aan SËXTCSEMPIRICUS, 
SiMPunius .en STOBEÜS ontleent, 
verzameld]. 

STIUTONICE. — ZieANTiocHUS 
SOTEB. 

STRÉBKE (JAMBUS LODEWWK) , 
van Rcims, bekwaam in het 
Grieksch en Latijn, in 1550 
overleden, is bekend door eene 
Lalijnsclie vertaling 1556, in 
8.T0 der Zede- Huishoud- en 
Staatkundige verhandelingen van 
ARISTOTELES, even zoo sierlijk 
als getrouw, en door eene ver
handeling De eleclione et orato
ria collocatione verborwm, Ltjon, 
1541, in 4.*»: 

STKEIN (RICIIARÖ), STREMDS, 
vrijheer van Sehwarsenau in 
Oostenrijk, bibliothecaris- raad 
en opper-bewindhebber der geld
middelen des keizers, overleed 
in 1601, en heeft eenige werken 
nagelaten: 1.« eene verhandeling 
De gentibus et familüs Romano-
nm, Parijs, 1599, in fol., waar
in hij de Romeinsche oudheden 
heeft verklaard; —. 2.» Rede
voeringen, ter verdediging dei-
vrijheid in de Nederlanden, 
Deze vrüheid moest, volgens 
zijn inzigt, leiden, tot de be
lijdenis van het protestantisme, 
dat hij zelf omhelsd had; — 
3.o Commonitorium de ROBERTI 
BELURSIINI seriptis atque libris. 

Dit is een dwerg, die eenen 
reus bevecht; want de godge
leerdheid behoorde niet tot het 
gebied des schrijvers. 

STREITHAGEN (AKBREAS), te 
Merzenhaus, bij GuMh geboren, 
in , 1640 overleden, had het 
beheer over de school en. het 
collegie der kanoniken tan 
Heinsberg. Blen heeft'van hem 
Gedichten, en andere onbel» 
de werken. — PETRUS STREIT-
HAGEN, zijn zoon, te Heinsberg, 
in het hertogdom Gul-ik, iw. 
27 November 1595 geboren, 
legde zich, even als zijn vader, 
op de schoone letteren en de 
toonkunst toe. Hij was ach
tereenvolgend kanonik, teHems-
berg, te Kranenburg en ie Was-. 
senberg. Hij leefde nog in 1671). 
Er bestaat van hem: lfi-vm 
sancti HILAMOHIS, berijmd mei 
aanteekeningen; — 2.° £««">> 
sive Panegyricus Jmïonco- pc-
ticus in cmlatcm Leodtensem, 
Luik, 1632,-in 4.*} - f 
Somnium si-ve Poema inamm 
(Roer), eene rivier, in heltór-
togdom Gulik, i n « M " j £ . 
Clivim, en een aantal d ic/ l l s. l"l 
ken; - 4.» Successioprm1^ 
Julice, Clivié, Montium fc" 
Dusseldorf, 1629, in• v --
Verscheiden schrijvers 1 » 
dezen PETRUS STREiTHAGEt* * 
ward met eenen anderen ^ 
denzelfden naam, in lwf.»', 
Aken geboren, die p r e W ' 
van de zoogenaamde hervorm» 
godsdienst te Emmerik w 
daarna hofprediker en hoir» 
werd van FREDEMK V, Pd ._ 
keurvorst, en predikant W£ , 
delberg, den 12 . Junn W"* 
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overleden. Men heeft van hem: 
l.o Florus christiams, sive His-
toriarum de rebus chrisMancn 
religionïs, lïbri IV, Keulen, 
1640, in 8.f° ï)e haat tegen de 
Catholijke godsdienst straalt 
openlijk in dit -werk door; — 
2.° Novus homo, sive de Rege-
neratione tractatus, etc. 

STRIGELIÜS (VICTORINUS) , te , 
Kauf beuren , in Zwaben., in 
1524 geboren, was een der 
eerste leerlingen van LÜTHER. 
Hij was, in 1556, bij de con
ferentie van Eisenach, over de 
noodzakelijkheid der goede wer
ken, tegenwoordig, en had in 
het volgende jaar een hevig ge
schil met FRANCOWITZ. Van dien 
tijd af, hield hij niet op de speel
bal te zijn, der proleslanlsche 
godgeleerden, die hem in 1559 
deden gevangen zetten, welke 
gevangenis hij, na verloop van 
drie jaren verlaten hebbende, 
te Leipsig de godgeleerdheid en 
de Logica onderwees; zijne vijan
den deden hem daarop verbie
den zijne lessen voorttezetten. 
Hij zag zich genoodzaakt, de 
wijk te nemen naar den Palts, 
werd hooglèeraar in de zede-
kunde te Heidelsberg, en over
leed aldaar, in 1569. Men heeft 
van hem Aanteekeningen op het 
oude en nieuwe Testament, en 
op andere 'werken, •waarin hij 
geene zwarigheid maakt, om 
van de gevoelens, der aanhan
gers zijner belijdenis aftewijken. 

STROZZI (TITÜS VESPASIANÜS 
en HERKULES) , vader en zoon, 
twee Latijnsche dichters van 
Ferrara, hebben Treur gezangen 

en andere Latijnsche gedichten, 
in eenen zuiveren en aangena-
men stijl nagelaten. TITUS, in 
1422 geboren, overleed in 1502. 
HERKULES, zijn zoon, in 1471 
geboren, werd in 1508 door 
eenen medeminnaar gedood. Bei
de bezaten verdiensten.. Hunne 
Gedichten, zijn te Venetië in 
1513, in 8.vo gedrukt. , 

STROZZI (PHILIPPUS), uit een 
oud en rijk huis van Florence 
gesproten, alwaar hij in 1488 
geboren werd. Hij-was senator 
en een "dergenen, die na den 
dood van GLEJIENS VII onder-* 
namen om zich te ontdoen van 
ALEXANDER DE MEMCIS, hertog 
van Florence (zie ALEXANDER 
VAN MEDICIS). Na den dood van 
dezen vorst, vervolgde de hertog 
Cosares, zijn opvolger, dezamen-
gezwrorenen. PHILIPPUS STROZZI 
stelde zich alsloen aan het 
hoofd van 2000 voetknechten; 
zij namen de wijk in een kas
teel, hetwelk weldra belegerd 
en. ingenomen werd. STROZZI 
werd krijgsgevangen gemaakt, 
en bragt in 1538 zich zelven 
om het leven. REOJUIER heelt 
het leven van dezen onstuimigen 
republikein, uit het Toskaansch 
vertaald, in 1764, in 12.m0 in 
het licht gegeven. De familie 
van STROZZI trok bijna geheel 
naar Frankrijk, alwaar dezelve 

, tot de eerste waardigheden werd 
verheven. — Zijn, zoon, LAU-
RENTIDS STROZZI, was kardinaal 
en aarstbisschop van Aix, en 
overleed te Avignon, den 4 De
cember 1571. — Een andere 
zijner zonen, PETRUS STROZZI, 
onderscheidde zich door de wa-
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pens; in 1536, droeg.hg bg 
om den keizerlijken het beleg 
•van Turijn te doen opbreken. 
In 1538, na zijne nederlaag bij 
Monte-Murh in Toshanen, al
waar PHitiMMös, zijn vader, 
werd gevangen genomen, en 
waar hij zelf groot gevaar liep, 
zulks evenzeer te worden, be
gaf hij zich naar Rome, alwaar 
hij tot in 1542 verbleef. Na
dat alstoen de oorlog tusschen 
FRANCISCOS I en KAKEL, V op 
nieuw was uitgebarsten, was 
hij, in 1543, bij de belegering 
en inneming van Luxemburg 
door de Frauschen tegenwoordig, 
werd in 1544, bij Serravalle, 
aan de grenzen van den staat 
van Genua, door de keizerlijken 
geslagen, en voerde in 1554, 
het bevel over het door HEN
DRIK II, naar Toskanen gezon
den leger, ter ondersteuning 
der republiek van Sienna, tegen 
den keizer en den hertog van 
Florence. Den 2 , Augustus 
van dat jaar, verloor hij den 
slag van Maliano tegen den 
markgraaf van Marigmn, en 
werd door twee schoten uit vuur-
roeren gekwetst. Hij ontving 
niettemin in het zelfde jaar, 
den maarschalksstaf van Frank
rijk, en werd tot luitenant-ge
neraal verheven van het leger 
van Paus PAULUS IV, waarmede 
hij in 1557, de haven van 
Ostia, en eenige andere plaat
sen in den omtrek van Rome 
heroverde. Hij sneuvelde, in 
1558, bij de belegering van 
Diedenhqven, in den ouderdom 
van 50 jaren. — LEO STROZZI, 
broeder van den voorgaande, 
en zoon van PHIUPPUS, ridder 

der orde van den H. JOAKKES 
van Jerusaïem, bekend onder 
den naam van prior van Capm, 
maakte zich beroemd door zijne 
heldendaden op de galeijen van 
Frankrijk, waarvan hij bevel
hebber was, en op die van 
Malta. Bij de herkenning van 
het stadje Scarlino, aan. de 
Toskaansche kust, werd hij, iu 
1554, door een vuurroersetó 
gedood. — PHIUPPUS STROZZI, 
neef van dezen, en zoon van 
PETRUS, te Venetië, in April 
1541 geboren, diende Frankrijk 
met roem, en verkreeg den 
post van luitenant-generaal der 
infanterie. In 1582, met eene 
zeemagt, ter hulpe van dm 
ANTOMO, zich noemende koning 
van • Portur/al gezonden, werd 

.hij den 26 Julijdeszelfdenjaars 
door den markies DE SANTA-
CRUZ , ernstig gewond, en, m 
den ouderdom van 42 jaren, 
in de zee geworpen, TORSAÏ, 
heeft een leven van dezen om-
cier geleverd, hetwelk slechts 
eene soort van roman is, waar
in de schrijver zijnen haat tegen 
de Spanjaarden heeft getracht 
bot te vieren. 

STROZZI (CTRIACO), een peri-
patetisch wijsgeer, te Florence, 
in 1504 geboren, reisde door 
het grootste gedeelte der werem. 
zonder dat deze reizen zijne stu
diën afbraken of belemmerden: 
Met veel roem, onderwees mj 
het Grieksch en de wijsbegeerte 
te Florence, te Bologna en » t 
Pisa, alwaar hij in 1565 over
leed. Men heeft van hem eeo 
9.e en een 10.» boek in B» 
Grieksch en Latijn, gevoegd WJ 
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de acht boeken, welke ARISTO-
TELES over de Republiek heeft 
zamengesteld; hij heeft zeer wel 
den geest dier oude wijsgeeren 
overgenomen, en de navolger 
evenaart soms zijn voorbeeld. 
— LAÜRENTIA STBOZZI, zijne 
zuster, in het kasteel van Cap-
pcdla, 2 mijlen van Florence, 
in 1514 geboren, overleed in 
1591, als religieuze der orde 
van den H. DOMINICÜS. Zonder 
er aan te denken, om eenege
leerde te worden, legde zij zich' 
zoo zeer op hare leesoefeningen 
toe, dat zij verschillende talen, 
vooral het Grieksch en Latijn 
leerde, en in verscheiden weten
schappen ervaren werd. Er be
staat van haar eene verzameling 
van Latijnsche Hymnussen en 
Oden, op al de door de Kerk 
gevierde feesten, Parma, 1601, 
in S.™ Dit werk is door S. G. PA-
VIIXON in Fransche verzen ver
taald. 

STROZZI (JÜLIÜS) , te Venetië, 
in 1583 geboren, onderscheidde 
zich door zijne bekwaamheid 
voor de Italiaansche dichtkunde; 
Hij overleed in dezelfde plaats, 
in 1660, na een schoon dicht-
stuk in het licht te hebben ge
geven, over den oorsprong der 
stad Venetië. Hetzelve verscheen 
in het licht onder den titel van 
Venezia edifwata, 1624, in 
fol. of 1626, in 12."»° Nog 
heeft men van hem: Barbarigo 
o vero V Amico sollevato, poema 
eroico, Venetië, 1626, in 4.*° 
— Men moet hem niet ver
warren met NICOLAAS STROZZI , 
eenen anderen Italiaanschen dich-

XXIII DEEL. 

ter, te Florence, in 1590 ge
boren, en in 1654 overleden, 
van wien er bestaan: Mengel
dichten van den Pamassus, 
Herderszangen, Klinkdichten, 
en verscheiden losse dichtstuk-
jes, benevens twee treurspelen: 
David van Trébisonde en Kon-
radyn. 

STROZZI (THOMAS), een Jesuit, 
te Napels in 1631 geboren, heelt 
zich beroemd gemaakt door 
zijne werken. De meest be
kende zijn: l.o een Latijnsch 
dichtstuk over de wijze om choco-
laad -te bereiden; — 2.° Ver
handeling over de vrijheid, 
omtrent welke de republieken 
zoo naijjverig zijn; — 3.° Tien 
Italiaansche Verhandelingen, om 
tegen de joden te bewijzen, dat' 
J. C. de Messias is; -— 4.° Een 
aantal Lofreden, waarin vele 
geestige denkbeelden voorkomen. 

STRDENSÉE (JOANNESFREDERIK, 
graaf van). — Zie BRANDT (ENE-
VOJLD). De schrijver der Aantee-
Ueningen op de memoriën van 
DE SAINT-, GERMAIN, blz. 39, 
treedt in belangrijke, dochteede-
re bijzonderheden, betrekkelijk 
het treurige uileinde dezer beide 
heeren. Ook kan men raad
plegen: Reizen door het Noor
den van Europa, door WRAXAL , 
5.e brief f en de Geloofwaardige 
en belangrijke gedenkschriften, 
of Geschiedenis der graven STRÜ-
ENSÉE en BRANDT, Brussel, 1789, 
in 8.vo Deze Gedenkschriften, 
welligt al te gunstig voor do 
beide ongelukkigen, wier nood
lottig uiteinde zij verhalen, 

r 
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werpen echter een helder licht 
op dit tijdvak der Deensche 
geschiedenis, een tijdvak, dat tot 
dusverre in de diepste duister
nissen is gewikkeld geweest. — 
Vergelijk CAROUNA MATBILDIS. 

STIUJVE (GEORGE ABAM), een 
regtsgeleerde, te Maagdeburg, 
in 1619 geboren, onderwees de 
regtsgeleerdheid te Jena, en 
werd de raadgever der hertogen 
van Saksen: hij overleed den 
15 December 1692, kort na 
het verslag in een pleitgeding 
te hebben gedaan. Hij pastte 
op de overheden dit gezegde 
eens Romeinschen keizers toe: 
Oportet stanlem mori. Hij was 
onvermoeid in den arbeid, sterk 
en gespierd van ligchaamsgestel 
en hezat eene openhartigheid 
die iedereen ten zijne voor-
deele innam. Men heeft van 
hem Thesis, Verhandelingen, 
en andere regtsgeleerde werken, 
onder welke men onderscheidt 
zijn Syntagma juris civilis. 

STRÜVE (BÜRCHARD GOTTMEB), 
zoon van den voorgaande, even 
als zijn vader, hoogleeraar in dë 
regten te Jena; te Weimar, in 
1671 geboren. Hij verwierf 
door zijne geleerdheid algemeene 
achting, en eindigde zijne loop
baan in 1738. Men heeft van 
hem een aantal werken. De 
meest bekende zijn: ï,o Xnti-
quitatem romanorum syntagma 
1701, i n i 1 0 Dit is het eerste 
gedeelte van een groot werk, 
welk deel over de godsdienst, 
handelt, en men vindt in het
zelve belangrijke bijzonderheden; 
— 2.° Syntagma juris publici, 

1711, in4. t 0 ; een gezocht werk, 
waarin de schrijver een goed 
gebruik van de geschiedenis 
maakt;— 3,° Syntagma Müor'w, 
germanim, 1730,2 dl.», in fol.j 
— 4.° Geschichte Deutschland's; 
— 5.° Hisloria Misnensis, 1720, 
in 8.™ Deze werken zijn vol 
geleerde nasporingen j — 6.° Le-
vensbeschrwving zijns vaders. 

* STRUVE (HENDEIK) ,_ een be
roemde scheikundige, in Ï751 
geboren, was de zoon vaneenen 
bekwamen arts te lansane, 
volgde den leergang der genees
kunde en natuurkundige weten
schappen aan de universiteit te 
Tubingen. In zijne geboorte
plaats teruggekeerd, werd ni), 
in 1784 benoemd tot buitenge
woon hoogleeraar der scheikunde, 

later werd hij gewoon hoogleeraar 
der schei- en delfstof kunde, en 
met het opzigt der mijnen De
last. Hij overleed te U^»h 
den 29 November 1826, ver
scheiden werken nalatende, wn 
welke wij willen aanvoeren :i> 
Methode etc. (Wijze om de bug-

zouten te ontleden, ge f «fJ 
deneher uittoendigeJ^f. 
heden), Lausanne 1797, in • > 

vanniemoriiin over desoutg to 
en deneher toepassing), ,1D ' 
180S,in8.™j-3.oJÖ««rjJf 
etc. (Beschrijving ^er.mW,L. 
ven van het voormalig gm 
nement Aigle), ibid, lol». 
8.70. _ Y o Fragment^. 
(Fragmenten over de theorie *<• 
bronnen en denelvcr i0CVa^v 
op de ontginning der s0!f* „. 
nen), ibid, 1804, in **> 
— 5.o Mneraire etc. (BwW 
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zer in de zoutgroeven), ibid, 
1805, in 12.wo.-_- 6Mémoires 
etc. (Verhandelingen over ver
schillende onderwerpen betrek
kelijk de aardkunde, de mijnen 
en zoutgroeven), ibid, 1805 in 
S.vo j — 7,o Coicpd'wil etc. {Blik 
op het stelsel van CHARPENTIER), 

• ibid, 1819, in 12.™»; — 8." 
Observation etc. (Waarneming 
over de ligging van het zout-
gips in het distrikt Aigle), ibid, 
1825, in 12.i«) STRÜVE heeft 

• daarenboven elk jaar, van 1805 
tot 1814, een Verslaq in één 
deel in l2.»o j n het licht ge
geven, over de ondernomen 
of te ondernemene werken in 
de mijnen of zoutgroeven van 
het distrikt Aigle of Aelen. Kort 
voor zijnen dood had hij zich 
op zijnen leerstoel doen vervan
gen door den heer MERCANTON 
DE YEVEY, een' kweekeling der 
polytechnieke school. Zijn tes
tament bevat een aantal legaten, 
alle toepasselijk op wetenschap
pelijke onderwerpen, of op die, 
welke van een algemeen nut 
zijn. 

STRIJYS (JOANNES), een. Hol
lander , beroemd door zijne 
reizen in Moskovië, Tartarijë, 
Perzië, Indië, enz. heette eigen
lijk JAN JAKSZ. STRADSS. Hij be
gon zijne reizen, in 1617, over 
Madagaskar tot Japan; daarna 
m 1655 over Italië naar den 
Archipel; .en eindelijk in 1668, 
over Moskovië, naar Perzië, en 
kwam eerst in 1673 in zijn 

i vaderland terug. Yan de aan-
| teekenmgen, welke hij er van 
| gemaakt had, werden na zijnen 

dood, door GLANIUS , Verhalen 
gevormd. Dezelve verschenen 
in het licht te Amsterdam, in 
1681, in 4.*°, en later in 3 dl.» 
in 12.m0,1725., en te Rouanen, 
1730. Dezelve zijn belangrijk, 
doch er komen vele valsche, 
of slecht overwogen bijzonder
heden in voor; wat men er 
bijv. van de mannen met staar
ten van het eiland Formosa in 
zegt, wordt gelogenstraft door 
al de overige reizigers. Het ge
val kan, even als elders plaats 
hebben, dat enkele personen, 
eene zeldzame verlenging van. 
den ruggegraad hebben; maar 
dit is eene bijzondere onregel
matigheid, die op het geslacht, 
geenen invloed uitoefent, en 
geene nationale gedrogtelijkheid 
daarstelt (zie' Wijsgeerige Cate-
chism. N.° 52). 

STRYPE (JOANNES), een angli-
kaansch priester, te Londen in 
1643 geboren, was een beroem
de oudheidkundige.- hij had 
zijne studiën volbragt te Ca-
therine-Hall, aan de universiteit 
van Cambridge, alwaar hij den 
rang van meester in de vrije
kunsten ontving. Hij werd in 
1669 benoemd tot rector der 
parochie van Theydon-Boys, in 
het graafschap Essex, en ver
wisselde in het zelfde jaar dit 
beneficie, voor dat van blijvend 
vikaris van Loiv-Leyton. Te 
gelijkertijd nam hij te Hakney 
de bediening van predikant waar. 
Hij was diep ervaren in de 
geschiedenis in het algemeen, 
en bijzonder in de levensge
schiedenis (biograplm). Een vrij 

2 
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groot getal werken, "was de 
• •vracht zijner ijverige nasporin-
gen. De voornaamste zijn: 1.° 
de Levensbeschrijvingen der aarts
bisschoppen CBANMER , GRINDAI-
en WHITGIFT , van docter HEL-
MKR, bisschop van Londen, van 
sir THOMAS SMITH, en van sir 
JOHAN GHEKEJ — 2.° Gedenk
schriften over de kerkelijke ge
schiedenis 3 dl.n in fol. benevens 
vele andere geleerde geschriften. 
STTOE overleed te Hahney, den 
11 December 1737. 

STUART, koningen van Schot
land en Engeland van -dien 
naam. — Zie JACOBUS, MARIA, 
RIZZIO , MÜKRAY , KAREL , EDÜ-
AR», en de volgende. 

STUART (WALTERÜS), graaf van 
Afhol in Schotland,, zoon van 
ROBERT II , koning van Schot
land, werd in 1436 overtuigd 
van eene zamenzwering, tegen 
JACOBÜS I , koning van dat land, 
en onderging eenestrafoefening, 
bijna even zoo wreed en zoo 
walgelijk, als die van GEORGE 
DOSA. — Zie dat artikel. 

STUART (PIOBERT), graaf van 
Beaumont Ie Hoger, heer van 
Aubigny, meer bekend onder den 
naam van'Maarschalk van Au
bigny, was de tweede zoon van 
JOANHES STUART-III, graaf van 
Lenox, uit het koninklijke huis 
van Schotland. Hij onderscheidde 
zich door zijne dapperheid, in de 

.oorlogen van Italië, en droeg bij 
tot het winnen van verscheiden 
veldslagen. Zijne schbone da
den verwierven hem,den maar
schalksstaf van Frankrijk Zijn 

S T ü . 

dood, in 1543 voorgevallen, 
•was een verlies voor den staat. — 
Men moet hem niet verwarren 
met JOANHES STUART, graaf van 
Boucon, kleinzoon van ROBERT 
I I , koning van Schotland, die 
6000 goede soldaten, naar KA
BEL VII, toenmaals dauphin, 
voerde. Hij sloeg de Engelschen 
te Baugé, in 1421, kreeg f 
nederlaag te Crevant, in 142(5, 
en sneuvelde eindelijk voor Ver-, 
neuil, in 1424. Den24Augus; 
tus des zelfden jaars had wj 
den degen van connestahel ont
vangen. Hij heeft slechts doch
ters nagelaten. 

* STUART (JACOBÜS EDÜARD 
FRANGISCUS) , prins van WaW, 
in Europa bekend onder dn 
naam van Ridder van St. Gewge 
of pretendent, zoon van JACO
BÜS II , koning van Engelma, 
Schotland en Ierland, en 
MARIA van Modem, werd den 
20 Junij 1688 geboren. Bij zin0 

geboorte, verspreidde de par «» 
die van verre eene omwentehng 

voorbereidde, de onger#JJ» 
geruchten; ^ ? « * ? f f i 
trachtte dezelve ingang tractitte aezeive IUB?»O . ; Ai 
vinden. Hij beklaagde zien, « 
men lxem in zijne regtenwW! 

te kort doen, door de «ar» 
derstelling van eenen prins * 
Wallis: JACoBUsIIzag^; 
de noodzakelijkheid, om een J 
grooten raad te beleggen , w a j , 
hij al de getuigen van de 
lossing der koningin deed h ° 

ren; onder deze g e t o ^ J J , 
vonden zich dekoningin-we^ 
en de kanselier. Ondanks zin 
geloofwaardige bewijzen, F< ten de voorstanders van den prm 
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van Oranje, onder anderenBim-
NET, der vooronderstelling kracht 
bij te zetten.' Hunne redenen 
waren, dat men bij de bevalling, 
den aartsbisschop van Kantel
berg, die toenmaals in den Tower 
van Londen was opgesloten, en 
de prinses ANNA, die te Bath 
de wateren gebruikte, niet ge
roepen had, even alsof men den 
bepaalden oogenblik der verlos
sing van de koningin, en de eer-
looze beschuldiging, welke men 
tegen deze vorstin uitstrooide, 
had kunnen voorzien. » Indien 
JACOBUS I I , niet catholijk was 
geweest, zegt pater D'JLVRIGNY, 
indien hij zijnen zoon niet vol
gens het roomsche rituaal had 
doen doopen, zoo zou niemand 
op het denkbeeld zijn gekomen, 
om de minste twijfeling aan de 
geboorte van den prins van Wal
lis te opperen." Wat hier ook 
van wezen moge, hij stak den 
20 December deszelfden jaars 
met de koningin, zijne moeder, 
naar Frankrijk over,en, naden 
dood van zijnen vader, in 1701, 
werd hij door den Paus, door 
LODEWIJK XIV, en verscheiden 
andere'vorsten van Europa, als 
koning van Groot-Brittannië er
kend. In 1708 ging deze prins 
scheep, om zich naar Schotland 
te begeven, maar zag zich ge
noodzaakt naar Duiiilcerken te-
rugtekeeren. In hetzelfde jaar 
maakte hij den veldtogt van 
Vlaanderen mede, onder den 
hertog van Bourgondië, en was 
aan het hoofd van het huis des 
konings, bij den veldslag tegen
woordig, die den 11 September 
1709, bij Bergen geleverd werd.^ 

Na den vrede, begaf hij zich 
naar Lotharingen, en ging in 
1715 scheep naar Schotland, 
alwaar hij den 2 Januarij 171Ö 
aankwam. Ongelukkiglijk was 
de graaf van Mar, die het bevel 
voerde over zijne partijgangers 
in Schotland, door den hertog 
D'ARGYXE overwonnen gewor
den. Desniettegenstaande werd 
de prins van Wallis, den 2 1 , 
door de troepen, die hem den 
eed van getrouwheid zwoeren, 
tot koning van Schotland uit
geroepen ; maar daar hij weldra 
zonder soldaten en zonder krijgs-
voorraad was, zag hij zich ge
noodzaakt , den 15 Februarij 
weder scheep te gaan, stak in 
cognito naar Frankrijk over, 
begaf zich den 31 Blaart naar 
Avignon, verbleef aldaar tot den 
6 Februarij 1717, als wanneer 
hij naar Italië vertrok, alwaar 
hij in de maand Maart daarop
volgende, aankwam; hij verliet 
Rome, den 8 Februarij 1719, 
en begaf zich naar Spanje, al
waar hij korten tijd vertoefde. 
In Rome teruggekeerd zijnde, 
trad hij aldaar in hetzelfde jaar, 
in den echt met MAMA CLEMEN-

: TINE SOBIESKI, dochter van prins 
JACOBÜS LODEWIJK HENDRIK SO
BIESKI. Hij vestigde zijn verblijf 
in die stad, alwaar hij den 2 
Januarij 1766 overleed, twee 
zonen nalatende KAUEL ÉDUARD 
(zie EDUARD) , en prins HENDRIK 
BENEDICTOS MARIA CLEMENS, kar
dinaal hertog van York (zie dat 
art.) Men vindt eene zeer breed
voerige Levensschets van dien 
vorst, in het eerste deel der 
Geheime gedenkschriften van den 

3 
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kardinaal DUBOIS, door den heer 
DB SEVEMNGES in het licht ge
geven , 2 dl.» , 1815. 

* STÜART (JACOOTS), een be
roemde oudheid- en bouw-kun
dige, te Londen, in 1713, van 
arme ouders geboren, welke hij 
vroeg verloor, bragt het zonder 
meester, zeer ver in de teeken-
kunde : ook leerde hij het La
tijn en het Grieksch, en het 
gelukte hem zijne familie door 
de vrucht van zijnen arbeid te 
onderhouden. Men heeft hem 
de naauwkeurige kennis te dan
ken der heerlijke gedenkteeke-
nen van Athene, hetwelk hem 
den bijnaam van Athener deed 
geven. Na eene vrij aanzienlijke 
som te hebben bijeen gezameld, 
reisde hij door Italië, en hield 
zich te Rome op, alwaar hij den 
bouwkunstenaar REVELT leerde 
kennen. Beide, zeer ervaren ia 
de geschiedenis der oudheden, 
besloten in 174S Athene te gaan 
bezoeken, ten einde er de ge-
denkteekenen te gaan opmeten 
en af teekenen. Zij verbleven lan
gen tijd in die stad, en na hun 
werk ten einde te hebben ge-
bragt, kwam STUART in Enge
land terug, en gaf zijne Atheen-
sche oudheden in 3 dl.» in het 
licht, waarvan het 1.<* verscheen 
in 1762, en het 2.« in. 1780. 
STUART, in 1788 overleden zijn
de, werd door NEWTON in de 
uitgave van zijn werk opgevolgd, 
waarvan het 3.e dl. in 1794 

•.werd in het licht gegeven, het 
geheel 240 platen, in foL be
vattende; het vierde is in 1815 
in het licht verschenen, met 
eenen verklarenden en geschied

kundigen tekst van den heer 
TAYLOR. Bij zijne terugkomst 
uit Griekenland was STÜART tot 
opzigter van het ziekenhuis van 
Grecmvich benoemd. STÜART 
maakte zich bemind door zijne 
kinderlijke liefde, door zijne 
goedaardige inborst, en gere
gelde zeden. 

* STUART (GILBERTÜS), een 
geschiedschrijver, in 1742 te 
Edimburg geboren, was de zoon 
van eenen hoogleeraar der huma
niora, en volbragt met roem 
zijne studiën in die stad. In 
den ouderdom van 20 jaren gaf 
hij over de Britsche staatrege-
ling een werk in het licht, dat 
zijnen roem bevestigde, en hem 
tot docter in de regten verhief. 
Door de goedkeuring des pU; 
blieks bemoedigd, vraagde mj 
om den leerstoel der reglsge-
leerdheid; na dat hem deze 
stoel geweigerd was, begaf m 
zich naar Londen, alwaar ny 
gedurende verscheiden jaren voor 
de Monthly Review arbeidde. 
In zijne geboorteplaats terug
gekeerd , bragt hij er va. H'/0 

het Edimburrjh magmne w 
stand, dat in 1776 ophield e 

bestaan. Hij kwam andermaal 
te Londen, en werd een aar 
redacteurs van den iw«»» 
Herald, en de Englishl^-
STUART was arm geboren, eu 
had'geen ander bestaan danne 
opbrengst zijner letterkuiioy 
werken. AVegens den staat zij
ner gezondheid genoodzaakt, °» 
zich naar het dorp Musselbm< 
in Schotland te begeven, over
leed hij aldaar, in 1786. W 
heeft nagelaten: 1.° Verhang 
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ttng over de oudheid der Brit-
sche constitutie, Edimburg, 1762; 
T— 2,° Tafereel van de ontwik
keling der maatschappij in Eu
ropa* 1762, in 8.™,- —• 3.° 
Aanmerkingen over de geschie
denis van het openbare en con
stitutionele regt van Schotland; 
— 4.° Geschiedenis der hervor
ming in Schotland; — 5. Ge
schiedenis van Schotland sedert 
de hervorming, tot op den dood 
der koningin MARIA, Londen, 
1786. Deze geschiedenis wordt 
zeer op prijs gesteld. 

STUART, graai van BDTE (JÖ-
ANNES). — Zie BUTE. 

f STDART (JAMES), de laatste 
van dien naam, den25Decem
ber 1728, te Charleston, in de 
Vereenigde Staten, geboren. Zijn 
vader, de generaal JOHN SIU-
ART, was naauw verwant met 
den pretendent KAREL EDÜARD. 
Als kind was hij bij de veld
slagen van Preston, Culloden 
en meer andere tegenwoordig. 
Later werd hij soldaat, ver
volgens matroos; in den ouder
dom van 56 Jaren, zette hij 
zich , te Berwich upon Tweed 
neder, en sinds dien tijd, nam 
hij de rol van inenestrel óp zich, 
en speelde eene erbarmelijke 
viool. Niet minder dan vijf 
malen is hij gehuwd geweest, 
en heeft 27 kinderen gehad. 
Tien zijner zonen bleven op 
het slagveld, waarvan er 5 in 
Oost-Indië, 2 bij Trafalgar, 
1 bij Waterho, en 2 te Algiers 
sneuvelden. Hij overleed in liet 
begin van 1844, en bereikte 

' alzoo den buitengewoon-hoogen 
ouderdom van ruim 115 jaren. 
Ofschoon klein van gestalte, 
bezat hij eene meer dan gewone 
ligchaamskracht; zoo nam hij 
nog in den ouderdom van 86 
jaren, eenen kruiwagen met 
hooi op zijnen rug, en droeg 
dien eenige honderden schreden 
v e r . • • ' 

STOCK of STUCKIUS (JOANNES 
WILLEM) , van Zurioh, heeft op 
het einde der 16.e eeuw roem 
verworven door zijne Verhande
ling over de gastmalen en offer
feesten der ouden. Men vindt 
dezelve in eene verzameling van 
andere werken over de oudhe
den, Legden, 1695, 2 dl.*, in 
tol. Hij verhaalt in dezelve, 
de w'rjze, waarop de Hebreërs, 
Chaldeè'rs, Grieken, Romeinen 
en verscheiden andere natiën 
hunne maaltijden hielden, en 
de plegtigheden, welke zij op 
de feestdagen bij hunne offer
anden in acht namen. Er ko
men vele nasporingen in dit 
werk voor. De schrijver overleed 
in 1607. Nog heeft men van 
hem Commentariën op ARRIA-
WJS, en CAROLUS' Magnus redi-
vivus, in 4.t0, waarin hij HENDRIK 
IV, met KARÉL den Groote ver
gelijkt. 

STUKELEY (WIIAIAM) , te lïol-
beck, in het graafschap Lincoln, 
in 1687, geboren, legde zich 
in den beginne toe, op de ge
nees-en kruidkünde, en leverde 
aan RAÏ een aantal planten, 
welke dienden om zijnen Cata
logus der planten uit de omstrc-

T - 4 • • • • • 
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ken van Cambridge te verrijken. 
Hij legde zich vervolgens toe 
op de beoefening der oudheden 
van zijn vaderland, en gaf in 
het licht: 1.° Zeldsaamheden 
tem Groot-Brittannië in het 
Engelsch, Londen, 1724, in fol. 
met 100 platen, een werk vol 
belangrijke aanmerkingen over 
de toglen van GESAR in Groot-
Britlanië, en over verscheiden 
andere belangrijke onderwer
pen. Men heeft er' in 1776 
eene nieuwe uitgave van gele
verd; — 2.° Palwographia sacra, 
of Oudheden, betrekkelijk de 
gewijde geschiedenis, in 4. t0; 
— 3.P Palwographia britannica, 
1744. Deze is niet voltooid. 
De schrijver overleed in 1765. 

STUNICA (JACOBUS EOPEZ), doc
tor der universiteit van Alcala, 
heeft tegen ERASMÜS en tegen 
de Aanleckeningen van' JACOBDS 
FABRI of LE FÈVRE d'Etaples en 
over de briefen van den H. PAU-
LUS geschreven. Bij overleed te 
Napels, in 1580. Nog heeft men 
van hem Ilinemrium, dumCom-
pluto Rottiam proficisceretur. — 
Bij was de bloedverwant van 
DIEGO STUNICA, doctor van To-
ledo, en augustijner religieus, 
die in de zelfde eeuw leefde. 
Deze heelt ook verscheiden wer
ken geschreven, onder anderen 
een Commentdrium op het boek 

JOB; 

STÜPPA of STOOP (PETRUS), te 
Chiarenna in Gtaanwbunderland 
geboren, ligtte, in 1672, een 

• Zwitsersch regiment van zijnen 
naam, in dienst van LODEWWK 
XIV, diende met roem,in den 

oorlog met Holland, 'en werd 
door den koning tot bevelheb
ber van Utrecht benoemd. Hij 
was bij den slag van Senef te
genwoordig. Zijne dapperheid 
verwierf hem in 1685, den rang 
van luitenant-generaal, en den 
post van kolonel der Zwitser-
sche gardes. De koning van 
Frankrijk gebruikte hem tot ver
schillende onderhandelingen in 
Zioitserland, waarvan bij zich 
met roem kweet. Deze onderhan
delende krijgsman overleed in 
1701, in het 81.e jaar van zij
nen ouderdom. Toen hij eens 
bij LODEWIJK XIV op de soldij 
aandrong der Zwitsersche offi
cieren, die sedert lang niet be
taald waren, zeide Louvois tot 
den koning: » Sire, indien uwe 
majesteit, al het geld had, het
welk zij en hare voorgangers 
aan de Zwitsers betaald hebben, 
zou men eenen weg van Panjs 
naar Bazel met zilver kunnen 
beslaan. — Het is mogelijk, 

i, hernam STÜPPA , maar indien 
uwe majesteit, ook al het blow 

' had,.hetwelk de Zwitsers voor 
de dienst van Franhijk iwpDen 
vergoten, zou men eene bioea-
rivier van Parijs naar • um 
kunnen aanleggen." De komng 
over dit antwoord %^%n' 
liet de Zwitsers betalen. - « * 
andere STÜPPA , landgenoot eu 
bloedverwant van den voorgaan
de, was eerst leeraar der »• 
vooische kerk te Londen, aiwaa» 
hij het vertrouwen van U°»* 
WELL genoot. Hij liet vervolgen* 
het ministerie voor de wapens 
varen, werd brigadier o n d e r ,^ 
Fransche troepen, en sneuvel 
in het gevecht van Steenkerke, 
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in 1692. Hij is de schrijver van 
het werk Godsdienst der Hol
landers, 1673 , in 12.™; door 
JOANNES BRAÜJN, hoogleeraar te 
Groningen, in zijne Ware Gods
dienst der Hollanders, 1675,, 
in 12.m° vrij slecht wederlegd. 

STÜRM (JOANKES), een beroem
de beoefenaar der fraaije weten
schappen , te Schleiden, in 1507 
geboren. Na zijne eerste studiën 
te Luik volbragt te hebben, begaf 
hij zich mm Leuven, waarlto-
GEE RESCIÜS, hoogleeraar der 
Grieksche taal, hem aan zich 
verbond, tot de oprigting eener 
Grieksche boekdrukkerij. In 
1529, kwam hij te Parijs-; hij 
gaf aldaar openbare lessen over 
de Grieksche en Latijnsche schrij
vers en de Logica, die veel 
bijval vonden; maar zijne neiging 
voor dé nieuwe ketterijen nood
zaakte hem, in 1537 de wijk 
naar Straatsburg te nemen. Hij 
bekleedde aldaar den leerstoel, 
hem door de overheden aange
boden, en opende er het vol
gende jaar eene school, die 
beroemd werd, en die, door zijne 
zorgen, in 1566, van keizer 
MAXIMILIAAN I I , den titel van 
akademie ontving. Delutersche 
predikanten beschuldigden hem 
hot luteranismus te hebben 
verlaten, om het calvinismus 
te omhelzen, en slaagden er 
in, hem van zijne posten te 
berooven. Hij overleed in 1589, 
en heeft nagelaten: l.o Lingüce 
Latinw fesolvendce ratio, in 8.™ j 
— 2." uitmuntende Aanteeke-
mngen op de rhelorka van 
ARISXOTELES , op HEBMOGENES , op 

T 

verscheiden werken van CICEKO 
enz. Zijne gezamenlijke werken 
zijn vereenigd in het licht ge
geven , onder den titel van: 
De institutione scholastica opus-
cula omnia, Jena, 1730, inS.fo 

STURM (JOANNES) , te Mechelen 
in 1559 geboren, geneesheer 
en hoogleeraar der wiskunde te 
Leuven, omhelsde,: na gehuwd 
te zijn geweest, den geestelijken 
staat. Hij werd voorzien van 
een kanonikaat in de hoofdkerk 
van Kamerijk, verkreeg eenen 
.leerstoel voor de geneeskunde 
en eene prove van St. Pieter 
te Leuven; alwaar hij in 1650 
overleed. Lang hield hij zich 
bezig, met het vervaardigen 
van Latijnsche verzen, over aller
lei onderwerpen; maar ofschoon 
men hem de hoedanigheid van 
rijmelaar moet toekennen, ver
dient hij' echter den titel van 
dichter niet. Er bestaan van 
hem verscheiden verhandelingen; 
de voornaamste zijn: l.o jDe 
institutione principum; — 2.° 
De noUlitate litterata, die ver
eenigd zijn in 1 dl. onder den 
titel van Institulio litterata, 
, Thom, 1586, in 4 /° , waaronder 
echter 2, stukken voorkomen, 
die niet van STURM zijn; —3.° 
Be rosa hierichonlina, Leuven, 
1607, in 8/»°; een niet zeer 
gewoon werk, zijnde eene ver
handeling over de plant, ge
woonlijk roos van Jericho ge
naamd; — i.t-o.Theorcmata 
pliysices, Lemen, 1610, in 
12.m°, in heldenverzen. 

.STORM (JOANKES GIBISTOF-
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FEL), STBRMIUS, hersteller der 
natuurkundige wetenschappen in 
• Duitsckland, te Hilpolste'm, in 
1635 geboren, was de zoon van 
den opziener der garde-robe van 
den palts-keurvorst; maar door 
de oorlogen van alles beroofd, 
zag zijn zoon zich genoodzaakt 
zelf in zijne behoeften te voor
zien. Hij werd hoogleeraar der 
wijsbegeerte en wiskunde te 
Altdorf, alwaar hij in 1703 
overleed. Men heeft van hem 
verscheiden werken: 1.° Colle
gium experimentale sive curiosum 
Neurenberg, 1676 en 1701, 
2 dl.11, in 4.t° Hij spreekt 
hierin over de Camera obscura, 
de luchtpomp, de barometers, 
thermometers, teleskopen, enz. 
Men vindt er ook een ontwerp 
van luchtbol in, volgens de 
theorie van pater DE LAM ont
worpen ; — 2." Phisyca eclec-
tica sive hypothetica, Neuren
berg 1697 — 1722, 2 dl.» in 
4.t0 Hij onderzoekt daarin als 
criticus al de oudere en nieuwere 
natuurkundige stelsels; — 3°. 
Physicéconciliatricis conamina, 
Neurenberg, 1685, in 12.m0; 

— 4.o Prcclectiones contra astro-
logiw divinatricis vwnitatem, 
Leipzig, 1722, 2 dl.» in 4>; 
— 5.° Mathesis enucleata, in 
8.vo5 _ 6,o Mathesis Jxmeni-
Ks, 1701, 2 zware deelen, 
in 8.™ 

STORM (LEONARDUS CIIRISTOF-
VÉL), en niet STURNI, zoo als 
anderena"hem ten onregte noemen, 
muntte uit in alle deelen der 
burgerlijke en militaire bouw
kunde. Hij werd to Altdorf 
ra. 1060 geboren, en overleed 

in 1719. Men heeft van hem; 
l.o eene Latijnsche vertaling 
der Zeldzamen Bomolmnde van 
G. 1. BÖCKLER, Neurenberg, 
1664, infol.j— 2.° Volledige 
verhandeling over de bouwkun
de, Augsburg, 16 dl.n 

* STÜRM (CHRISTOFFEL Cntos-
TIAAN), een duitsche predikant 
en schrijver der 18.° eeuw, te 
Augsburg, in 1740geboren,en 
in 1786, als eerste herder der 
parochie St. Petrus te Naumburg 
overleden. Hij is voordeelignjk 
bekend door zijne Bespiegeling 
over de werken Gods inhelnfi 
dernatuur en der Voorzienigheid; 
voor al de dagen des jaars,in 
het Fransen vertaald, w3 al. , 
in 12.»o, en in 1 8 1 7 ^ 
verbeteringen herdrukt, umu» 
uitmuntende sedeleer en MM-
zame lessen, welke dit v J 
bevat, des te beter te bevordej 
heeft COUSIN-DËSPREAOX, W 
zelve overgegoten in een mei" 
werk, in het licht gegeven 
der den titel van Uce»J ef 
(Natuurkundige lessen J 
NatmrWe historie MfW 
en scheikunde, aan «f ƒ%, 
en het hart aangebo&en), «"• 
in 12.»» Het doel der beJ 
schrijvers is geweest,^ 
wijl zijdejeugdinaltlase 
onderrigtten wat yoorr

d f w 
het meest noodzakelijk u• 
te weten, ons de almagt».«J 
heid en goedheid Gods inƒ« 
werken te doen bewondjj» 
om zijne voorzienigheid > b 
lerd of miskend, w**" 
diegene, welke ztfne kostbaar { 

gaven genieten, te ™*fm 
te veropenbaren, om o«° 
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zijnen opzigte te doordringen 
met eerbied, erkentenis en lief
de; om eindelijk ons gelukkiger 
en wijzer te maken, wijl zij 
ons leeren om zijne inzigten te 
doorgronden, en de ons geschon
ken gaven wel aantewenden. 

SUANEFELD (HERMANUS) , schil
der en graveur, van 'Vlaamschen 
oorsprong in 1620 geboren. De 
zucht, die hij voor den arbeid 
had opgevat, deed hem dikwerf 
de eenzaamheid zoeken, hetwelk 
aanleiding gaf, hem den bijnaam 
van Kluizenaar te geven. Ook 
noemde men hem, wegens zijn 
verblijf in Italië, den Italiaan-
solien Herman. Hij was een 
uitmuntende iandschapschilder, 
en wist vooral de hoornen uit
muntend voorttebrengen; zijn 
koloriet is bij uitstek frisch. 

* SüARD (JoANNES BAPTISTA 
AHTONIUS), lid der Fransche 
akademie, te Besamon, den 
15 Januarij 1734 geboren, was 
de zoon van eenen pedel der 
universiteit dier stad, in welke 
hij zijne jeugd doorbragt en 
zijne eersle studiën maakte. 
Na als getuige bij een tweege
vecht tegenwoordig te zijn ge
weest, waarin zich een zijner 
makkers mot eenen oüicier der 
hezetting gewikkeld zag, en na 
geweigerd te hebben den student 
te noemen, onder wiens staal 
de officier gevallen was, werd 
hy in hechtenis genomen en 
naar de eilanden Sle. Manjiwüe 
verbannen. Na verloop van acht
tien maanden werd hij weder 
in vrijheid gesteld, begaf zich, 
nog jong zijnde, naar Parijs, 
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en zijne letterkundige werken 
bragten hem in betrekking met 
eenige beroemde schrijvers; maar 
niet dan met moeite kon hij 
"uit zijne voortbrengselen eenige 
middelen van bestaan vinden. 
Hij* leerde het Engelsch, en 
eene reis, welke hij naar Enge
land deed, verschafte hem de 
gelegenheid, om zijnen roem 
uittebreiden; hij was reeds door 
een provinciaal genootschap be
kroond voor eene Lofrede op 
MONTESQTJIEÜ , en had aan een 
Engelsch dagblad gewerkt, het
welk te Parijs werd uitgegeven. 
Na met ROBERTSON in kennis 
te zijn. gekomen, deelde deze 
geschiedschrijver hem de proe
ven zijner Geschiedenis van KA-
REI. V mede, naar mate dat 
dezelve werd afgedrukt, zoo dat 
hij de eerste was, die dit werk 
vertaalde, en de vertaling zag 
even zoo spoedig het licht als 
het oorspronkelijke. SUARD werk
te met den abbé ARNAUD, den 
abbé PRÉVOT en verscheiden 
anderen, aan het Journal élram-
ger, en met den abbé ARNAÜD 
alleen aan de Gazette littérai
re de l'Europe. Hij gaf tege
lijkertijd eenige compilatiën en 
vertalingen in het licht, die 
hem de eer eener akadefnische 
zitplaats verwierven: in 1772 
werd hij als lid der Fransche 
akademie opgenomen. Deze ver
kiezing werd door den koning 
niet goedgekeurd, wijl de kan
didaat had deel genomen aan 
de Encyclopédie; maar het is 
zeker, dat hij er nooit aan 
medewerkte. De koninklijke 
uitspraak, die op zich zelve 
regtvaardig was, werd onregt-
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vaardig door den beweeggrond 
die dezelve had uitgelokt; maar 
de toelating van SÜARD werd 
slechts uitgesteld. Hij verving 
bij de akademie den abbé DE 
u VILLE, op het zelfde tijdstip 
dat DELILIE de plaats van 
LA CONDAMINE innam. SÜARD 
werd koninklijk censor, en later 
blijvend secretaris der akademie. 
Zijn zacht en gerust leven biedt 
geene enkele belangrijke gebeur
tenis aan, en het werd slechts 
eenen oogenblik gestoord, door 
de soort van woede, waarmede 
hij GLÜCK verdedigde, in het 
beruchte geschil, hetwelk onder 
de voorstanders van dien kun
stenaar , en - die van PICCINI 
ontstaan was. Onder den naam 
van 'den Ongenoemde van Vau-

tjirard, zond hij eiken morgen 
eenen brief onder het publiek, 
in welken hij zijne tegenstre
vers tergde, en hen door zijne 
fijne en bijtende scherts moe
deloos maakte. SDAK» omhels
de in het begin de grondbe
ginselen der omwenteling; maar 
zijn gezond oordeel, zijne regt-
schapene ziel, deden hem de 
buitensporigheden derzelve ver-

• foeijen. Hij werd in 1797 
vogelvrij verklaard, en zag 
ẑich verpligt Frankrijk te ver
laten; na den 18 Brumaire 
keerde hij in hetzelve terug, 
en nam plaats in de 2.e klasse 
van het instituut. In 1772 had 
B'ALEÜIBEUT SUARD, in de plaats 
van TumioT aan den koning van 
Pruissen voorgesteld als letter
kundig correspondent. FREDERIK 
wees hem af; hij begon eenen 
afkeer tegen de filozofen opte-
vatten, en SUARD was toenmaals 

een Hunner ingewijden. Laatst
genoemde overleed te Parijs, 
den 20 Julij 1817. SUARD was 
een man van geest en gezellig
heid; hij hield veel van praten, 
en schitterde in de gezelschaps
zalen; maar hij heeft zijnen 
naam aan geen enkel belangrijk 
werk gehecht. Zijne voornaam
ste voortbrengselen zijn: 1° 
Histoire etc. {Geschiedenis «o» 
KAREL V), naar ROBERTSON ver
taald , Parijs, 1771 en volg. 
jaren, 6 dl.n in 12.™°, of2 
dl.n in4.t0, en herdrukt in lelo 
tot 1822, 4 dl.» in 8.™;-7 
2.0 Histoire. etc. (Geschidms 
van Amerika) van denzelfden 
schrijver, Parijs, 1818, 3 ai. 
in 8.™ Men moet deze geschie
denissen wantrouwen, •waarin 
verscheiden daadzaken verrmnl 
voorkomen;- 3.° Vertaling 
(in het Fr.) van Reisbeschiy-
vingen; - 4.o vele artikels 1 
dagbladen opgenomen, waan™ 
de voornaamste vereenigd W 
in zijne Variétés lUtérair^ 
terktindige verscheidenhedenh 

4 dl.» in 8.™; i n * ^ " 5 
clQ.(Letterlmidigmv¥?f$l 
1803-1805, 5 ^ $ A 
Ook kunnen wij met stil J 
gende voorbijgaan de va» 
van LAROCHEFOUCAÜLP» ^ floor 
ERE , VAÜVENAEGUES enz- u 

SÜARD in het licht m^JL 
met belangrijke LevendWJ. 
verrijkt. Ook heeft lnj n ie

; 
gewerkt aan'de i f o ^ f j , 
graphie van MICHAUD. UWK» 
ver Schillende lofreden «w» ^ 
ARD, willen wyenkeaanba? 
te Mémoires etc. {GedenW»' 
ten over het leven van SÜARW 
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door D. J. GARAT, 1820, 2 dl.» 
in 8.T0 Het is geene strenge 
oordeelvelling als men zegt, dat 
het werk van dezen revolution-
nair het onbeschaamdste cynis-
mus, en de ergerlijkste godde
loosheid ademt. Aldus drukt hij 
zich 'uit bijv. over de betrekkin
gen van SÜAHD met de door haren 
man verlatene mevrouwDE KR .... 
dat indien dezelve door de wet
ten worden veroordeeld, zij door 
de natuur worden gebillijkt. Het 
zou, geene verlichte godsdienst 
zijn, die zulke gevoelens af
keurde. Elders durft hij het 
toonbeeld aller heiligheid verge
lijken, met den verachtelijksten 
enafschuwelykstenman, ROBES-
I'IEREE. Wij willen ons met 
zulk een schandelijk voortbreng
sel niet langer ophouden. Over
eenkomstig de bedoelingen van 
SUARB, heeft zijne weduwe, aan 
de akademie van wetenschappen 
schoone letteren en kunslen van 
Besancon waarvan hij lid was, 
eene blijvende .rente-van 1500 
francs gelegateerd, bestemd om 
te worden uitgereikt aan eenen 
jongeling van talenten en goed 
gedrag, in het Dow&s-departe-
ment geboren, en dienende om 
hem de middelen te verschaffen, 
om zijne letterkundige of we
tenschappelijke opvoeding voort-
tezetten en te vollooijen. 

SÜARÈS (FRANCISCÜS), een Je-
suit, te Grenada, in 1548 ge
boren, onderwees met roem te 
Alcala, te Salamanka en te 
Rome. Men beriep hem naar 
Coïmbra in Portugal, en hij 
was er de eerste hoogleeraar der 
godgeleerdheid. Hij overleed te 

Lissabon in 1617, met eene 
zeldzame gelatenheid: Ik dacht 
niet, zeide hij, dat het zoo zacht 
was te sterven. SÜARÈS bezat 
een verbazend geheugen; hij 
kende al zijne werken zoo wel 
van buiten, dat, wanneer men 
er hem eene zinsnede uit aan
haalde , hij op denzelfden oogen-
blik in staat was, tot het einde 
des hoofdstuks of des boeks 
voorttegaan. Zou men het ech
ter kunnen gelooven? naauwe-
lijks kon deze geleerde man in 
de sociëteit opgenomen worden. 
Eerst werd hij algewezen; hij 
deed nieuwe'pogingen, zelfs om 
er onder de broeders geplaatst 
te worden. Eindelijk nam men 
hem op, doch was andermaal 
op het punt om hem wegtezen-
den, toen een oude Jesuit zeide: 
» Laat ons eens zien; mij dunkt 
dat deze jongeling een gemak
kelijk bevatlings-vermogen be
zit, en somtijds zeer juist denkt." 
Er bestaan van hem 23 deelen 
in fol. te Lyon, te Mentz, en 
laatstelijk te Venetië, in 1748, 
gedrukt, bijna alle over de god
geleerdheid en de zedeleer. De
zelve zijn met orde en naauw-
keurigheid geschreven; hij heeft 
met beleid in zijne werken bijna 
al' de verschillende meeningen 
over elk door hem behandeld 
onderwerp, weten in een te 
smelten:' zijne gewoonte was, 
om vervolgens zijne eigene denk
beelden, bij de theologische na-
sporingen te voegen, _ en zijn 
gevoelen bondiglijk uit een te 
zetten. De wijze, waarop hij 
de dwalingen 'bestrijdt, is "vol 
van krachtige en gebondene lo
gica , die de zegepraal aan de 
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redenering waarborgt, en die 
thans zoo zeer verwaarloosd 
wordt. GROTIUS zeide, dat hij 
zulk een diepzinnige wijsgeer 
en godgeleerde was, dat het 
naauwelijks mogelijk ware zijn 
gelijke te vinden. In zijn werk 
De Synode dicecesanct, noemt 
BENEDICTDS XIV hem, doctor 
eximhis, en hem naast VASQÜEZ 
plaatsende, noemt hij hen de 
beide lichten der godgeleerdheid. 
Terwijl BOSSUET, in een zijner 
geschriften tegen FÉNELON , de
zen godgeleerde aanhaalt, zegt 
hij: SUARÈS , in wien men, zoo 
als men weet de geheele nieiir 
toere school hoort. Men kan ech
ter niet ontkennen, dat zijne 
godgeleerdheid met nuttelooze 
vraagpunten overladen is, dat 
de geleerde Jesuit, soms de 
edele eenvoudigheid onzer leer
stellingen , en de majesteit der 
christelijke godsdienst, uit het 
oog verliest: maar zulks was 
het gebrek van den tijd, en 
lieden van de grootste verdien
sten, hebben niet altijd den 
moed of de vrijheid om zich 
boven hunne eeuw te verheffen. 
Voor het overige bevat zijne 
theologie een groot licht; maar 
het ware te wenschen, dat het
zelve ontdaan was van vele 
overtollige navorschingen, en dat 
men minder naar hetzelve be
hoefde te zoeken (zieANSEUius 
— Heilige — DUNS, GÏUVINA 

-— JOANKES VlNCENTIUS -— JIo-
um, PETAÜ, THOMAS — Heili
ge—). Zijne Verhandeling over 
de wetten wordt zoo zeer op 
prijs gesteld, dat dezelve in 
Engeland herdrukt is; Het is 
Riet evenzeer gesteld, met zijn 

boek getiteld, Verdediging des 
Catholijken geloofs tegen ét 
dwalingen der Anglihaansek 
sekte. Bij vonnis van het par
lement van Parijs werd het
zelve veroordeeld, om verbrand 
te worden, vermits het scheen 
dat terwijl hetzelve den heili
gen Stoel, tegen de scheuring 
der Engelschen verdedigde, liet 
op sommige plaatsen het gezag 
der vorsten krenkte. Pater 
Noët, een Jesuit, heeft eene 
Verkorte uitgave van SUARÈS 
geleverd, Geneve, 1732,2(11.», 
in fol. De verkorter heeft zijn 
werk met twee Verhandelingen 
versierd, de eene De matrimomo 
de andere De juslitia et jure. 
Pater DESCHAMPS heelt het Leven 
van SUARÈS beschreven, hetzel
ve werd in 1671 te PeqngiM 
in 4.t0 gedrukt, 

SUARÈS (JOZEF MARIA), [een 
geleerde oudheidkundige, was 
de zoon van een JbïjziLter aer 
rota te Avignon, alwaar 1"J > ™ 
1585 geboren werd; hu Wj» 
proost van de hoofd-kerk dier 
stad, en begaf zich vervolgen 
naar JRome, alwaar de kardinaal 
BARBERÏKO hem tot zijnen wou-
othecaris benoemde, en nem 
den titel van Kcanerhef.VT 
Paus ÜRBANUS' VIII deed,» 
men. In 1633 werd na ™J-
het bisdom Vaison bevorder^ 
Na van deze waardigheid als»" 
te hebben gedaan, nam njM. 
wijk naar Rome tot zijnen ttm 
den kardinaal BABBBBINO. aai 
wien hij door zijne kunde^ 
zijn bevallig onderhoud W&aab 
de. Er bestaat van a&a> i' 
eene latijnsche vertaling 
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JYerken van den H. NILUS , 
Rome, Grieksch en Latijn, met 
aanteekeningen, 1673 in fol. 
— 2.° Latijnsche Beschrijving 
der slacl Avignon in het Venais-
sinsche, in 4.4« enz. Hij over
leed hoog bejaard, in 1678. 

SUAVIS of SOAYE. — Zie SAIU>I. 

SUAVIUS (LAMBERTÜS), een be
kwame graveur van Luik, bloei
de in de 16." eeuw. Bïen houdt 
hem gewoonlijk voor den kwee-
keling van LOMBAJRT; hij heeft 
zich bijna altijd bezig gehouden 
met naar dien meester te grave
ren. Men heeft van SUAVIUS 
eene verzameling van acht- en-
veerlig platen onder welke men 
onderscheidt de Opivekking van 
LAZARUS; de f waalf apostelen; 
de Sibyllen; JESUS CHRISTUS, 
in het graf; de heilige PERTUS 
en de heilige JOANNES den kreu-
pele aan de deur des Tempels 
genezende; dezelve zijn alle wel 
afgewerkt, maar een weinig dor. 

* SUBLEÏRAS (PETRUS) , een 
Fransche schilder en graveur, te 
Uzés, in 1699 geboren, kvvarn 
jong te Parijs, en ontving de 
eerste lessen der schilderkunst 
van AOTOMIUS RIVALZ. Na, in 
1726, den grooten prijs te heb
ben behaald, en na zich te zij
ner verdere ontwikkeling naar 
Rone te hebben begeven, ver
wierf hij eenen schitterenden 
roem, vooral in het portret, 
waarin hij, als ware het, de 
schilder naar de mode werd. 
Be vorsten, kardinalen en zelfs 
Paus BEKEDICTCS XIV, wilden 
door SURLEÏRAS afgemaaid wor

den. Hij vervaardigde daaren
boven verschillende schilderijen, 
door kenners op prijs gesteld. 
Onder dezelve onderscheidt men 
die, welke den H. BASILIUS voor
stelt, terwijl hij de heilige ge
heimen opdraagt, en de geschen
ken ontvangt van keizer VALENS, 
den beschermer der ketters, die 
in zwijm valt, in de armen zij
ner lijfwachten. Deze schilderij 
was bestemd voor de hoofdkerk 
van den H. PETRUS, en bij .het 
leven des kunstenaars werd de
zelve in mosaïk gebragt. Het 
Fransch museum bezit van hem 
verscheiden schilderijen, onder 
welke vooral opmerking verdie
nen : de koperen Slang; JESUS 
CHRISTUS, aan tafel bij SIMON 
den Parizeer, en eene schets 
van THEOBOSIUS, de zegening van 
den II. AMBROSIUS ontvangende. 
SUBLEYRAS was een der eersten, 
die het koloriet begonnen te ver
beteren , hetwelk tot dusverre 
in de Fransche school verzuimd 
was. Men ontwaart ook in dé 
werken van dezen kunstenaar, 
die tot een tijdvak van verval 
behoort, wijsheid in de zamen-
stelling, bevalligheid en kracht 
in de beelden. Hij overleed te 
Rome, den 28 Mei 1749. 

. SUBUGNÏ (N), in de 17.° eeuw, 
advokaat bij het parlement van 
Parijs, beoefende de letterkunde 
meer dan de regtsgeleerdheid, 
en gaf lessen in de versificatie 
aan de gravin DELASUZE- Aan 
den smaak voor het tooneel over
gegeven, stond hij toe dat zyne 
dochter eene der danseressen 
der Opera werd. Zijne werken 
zijn: 1.° eene Vertaling (in hel 
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transen) der beruchte Portu-
geesche brieven, waarvan de 
maarschalk DE CHAMÜAY, uit 
Por^aUerugkómende, hemde 
oorspronkelijke bezorgde, welke 
hij rangschikte: dezelve ademen 
de vurigste, doch tevens de 
dwaaste liefde; — 2.° La folie 
èlc. (Het dwaas Krakeel), een 
blijspel in prosa,'tegen denlw-
dromachus van RACINE; — 3.° 
eenige Geschriften ten voordeele 
van „RAcitiE, waarvan hij de 
lofredenaar werd, na er de be-
diller van te zijn geweest; — 
4." La fausse etc. (De mlsche 
CLELU), in 12.m°, een beuzel-
achtige en zoutelooze roman, 
en andere werken, die bijna 
alle vergeten zijn. 

* SüCHET (LoDEWIJK GABRIEL), 
hertog van Albufera, maarschalk 
van Frankrijk, den 3 Maart 
1770 te Lyon geboren, ging in 
1792 , als vrijwilliger onder de 
nationale 'ruiterij dier stad j kort 
daarna ging hij over als kapi
tein bij eene vrije compagnie van 
l'Ardèche en na verloop van 4 
maanden werd hij chef van het 
4." balaillon van het zelfde dep'. 
Het is omtrent dezen tijd, dat 
hij belast werd, om' met zijn ba-
taillon, het bloeddorstige bevel 
•van den landvoogd MAIGNET, 
ten uitvoer te brengen, om na
melijk de gemeente Sedouin in 
asch te leggen, en het tiende 
gedeelte van de ongelukkige in
woners derzelve te doen sneven. 
Hij ging vervolgens over tot het 
leger van Italië, en onderscheid
de zich bij verschillende gele
genheden, voornamelijk bij het 
gevecht van Loano, alwaar hij 

den Oostenrijkers drie stan
daards ontweldigde. In 1708, 
werd hij op het slagveld van 
Neumark, tot brigade-chef be
noemd en begaf zich met zijn 
regiment naar Zioitserland, on
der den generaal BRUNE; hij leg
de in dezen vèldtogt vele be
kwaamheid aan den dag, en rijn 
gedrag verwierf hem de eer, van 
23 op den vijand veroverde vaan
dels naar Parijs te brengen. So-
CHET begaf zich vervolgens naar 
het leger van Italië, als chef 
van den staf onder JOUBEM, 
wiens vriend .hij was. Naden 
dood van dien veldheer, diem 
den slag van Non sneefde, zet
te hij dezelfde betrekking onder 
CHAMPIOSNET voort,'tot dat mj 
aan MASSENA, opper-veldheer van 
het leger van Italië geworden, 
werd toegevoegd. Het is iei deze 
hoedanigheid, dat hij metS.OW 
man, den generaal MEUS, die 
over 40,000 Oostenrijkers net 
bevel voerde,in bedwanghie"j 
vervolgens droeg hij, door be
kwame krijgsbewegingen er t» 
bij, om dit leger, aanhelvvelkemj 
den terugtogt afgesneden nao. 
te beteugelen. SUCIIET vereemb-
de zich daarop met MASSEM, 
en was bij den slag van m-
rengo tegenwoordig, waarna I J 
het bevelhebberschap over w 

nua ging aanvaarden. WtólLm hy het bevel over het centrf 

van het leger van #a ' f > s'a„?T 
de er in den generaal Pn» 
te ontzetten, maakte met nei> 
te Possoh, 4,000 Oostenrijk» 
krijgsgevangen, en p j » 
den vrede, die op het verdub 
van Luneville volgde, werd ny 
gebruikt tot de inspectie 
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, troepen in het -zuiden en hef 
westen. Hij ging zich daarop 
met een bevelhebberschap be
lasten, bij de troepen-verzame
lingvan Boulogne, waarna hem 
de leiding der werkzaamheden 
der haven van Vimereux werd, 
opgedragen, vanwaar hij als gou-

• verneur naar het kasteel Laelcen, 
bij Brussel, werd gezonden. In 
1805, weder te veld getrokken 
zijnde, onderscheidde hij zich 
te Auslerlitz, door eene even 
zoo. stoute als beradene krijgs-
beweging, en in het volgende 
jaar had hij het voornaamste 
deel aan het winnen van den 
slag van Jena; eindelijk begaf 
hij zich in 1808 naar Spanje, 
en werd aan het hoofd van het 
vijfde legercorps geplaatst, waar
mede hij als generaal-en-chef 
naar Arragon werd gedetacheerd. 
Zijn leger was zonder krijgs
tucht, in den slechtsten staat 
en bijna geheel ontmoedigd; het 
gelukte hem de orde in hetzel
ve , te herstellen, in de behoef
ten van hetzelve te voorzien, 
en, door met beleid behaalde 
voordeden, den moed deszelven 
te doen herleven. Na de schit
terende overwinning van Mar-
galef, maakte hij zich meester 
van de vesting Lerida, die als 
onverwinnelijk werd beschouwd; 
de overwinning derzelve werd 
gevolgd door die van verschei
den andere sterkten, en door 
de bezetting van Mont-Serrat, 
alwaar hij, onder het vuur van 
een Engelsch smaldeel, de ge-
duchtste stelling veroverde. De
ze schoone wapenfeiten werden 
door den veldmaarschalks-staf 

XXIII DEEL. 1 

beloond. Weldra rukt hij op 
Sagonte aan, waarvan hij zich 
meester maakte, na, onder des-
zelfs muren, den generaal BLAKE 
te hebben geslagen, die, ter ont
zetting 'dier stad. aan het hoofd 
van 30,000 man, vxiValencia, 
was getrokken. Daarna trok hij 
op Valencia aan, hetwelk hij, 
ondanks den hevigsten tegen
stand tot de overgave dwingt, 
en op den 10 Januarij 1812, 
nam hij bezit van hetzelve. Het 
was alstoen dat hij den titel 
van hertog van Albufera met 
de daaraan verbondene inkom
sten ontving; maar wat hem 
bij deze gelegenheid het meest 
tot eer verstrekte, is getracht 
te hebben, de rampen des oor-
logs te verminderen, terwijl zij
ne regtvaardigheid den tegen- _ 
stand deed verzwakken. Er werd 
door zijne zorg eene commissie 
tot stand gebragt, zamengesteld, 
uit de verlichtste en regtscha-
penste mannen des lands, ten 
einde de oorlogs-belastingen, 
met billijkheid te bepalen en 
omteslaan, en hij deed zich ver
slag geven, van het gebruik dier 
schattingen, alvorens nieuwe be
lastingen opteleggen. Nadat de 
aankomst van eene nieuwe ver
sterking vanEngelschen in Span
je, de beruchte nederlaag van 
Vittoria ten gevolge had gehad, 
zagen de Franschen zich genood
zaakt het schier-eiland te ver
laten , doch de maarschalk Su-
CHET, naar de Pyreneën terug
wijkende, verloor de houding 
van overwinaar niet. Eenigen 
tijd daarna belast, om den te-
rugtogt van FERDINANB VII in 
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Spanje te beschermen, ontving 
hij van dien vorst te Perpignan, 
de betuiging zijner erkentenis 
over de wijze, op welke hij tegen 
zijne volken den oorlog had 
gevoerd. Toen de hertog van 
Albufera den^afstand van NA
POLEON vernam, deed hij LODE-
WIJK XVIII door het leger 
erkennen, dat door den hertog 
van Angoulême gemonsterd werd. 
Hij ontving den titel van com
mandeur van den ELLODEWIJK, 
en ,het bevelhebberschap over 
de 10.° militaire afdeeling. Zijn 
gedrag in het begin der honderd 
dagen was zeer achterhoudend; 
hij nam echter dienst bij BONA
PARTE, en werd lid van zijne 
kamer der pairs. Hij bekwam het 
bevelhebbersphap oyerheU/pe»-
leger, sloeg de Piemontezen den 
15 Junij 1815, en eenige dagen 
daarna de Oostenrijkers. De aan
komst van het groote Oostenrijk-
sche leger te Geneve, noodzaakte 
hem Savooije te. ontruimen, en 
naar Lyon terugtetrekken. Den 
11 Mij van de terugkomst des 
konings onderrigt, verkreeg hij 
van den chef van het vreemde le-

• ger eene eervolle conventie, die, 
terwijl dezelve zijne geboortestad 

•spaarde, voor Frankrijk voor 
eene waarde van tien millioenen 
aan artillerie behield. Op denzelf
den dag zond hij aan zijne Ma
jesteit de onderwerping in van 
het leger, waarover hij, tot aan 

, deszelfs afdanking hel bevel voer-
•de. De ordonnantie des koning 

van den 24 Julij sloot hem van 
de kamer der pairs uit, maar 
bij de ordonnantie, van den 5 
Maart 3819; werd hij in z i j n e 
waardigheid hersteld, en later 

werd hij door den koning be
noemd , om bij de verlossing van 
mevrouw de hertogin van BEBBI 
tegenwoordig te zijn. Na eene 
langdurige en smartelijke ziekte 
is hij i&'Marseilïe, den 3 Ja-
nuarij '1826 overleden, en heeft 
Gedenkschriften nagelaten. 

.* SUE (PETRUS), een genees
heer, te Parijs den 28 Decem
ber 1739 geboren, was de zoon 
van eenen beroemden heelmees
ter, en werd in 1763 tot mees
ter in de heelkunde bevorderd. 
In 1772 verkreeg hij het brevet 
van heelmeester der stad ¥®V> 
in welke betrekking hij w*» 
in 1762, zijnen vader hij diens 
overlijden was opgevolgd. M-
MARTIMÈRE deed hem, g^men' 
lijk met LASSUS , in 1767 tot 
hoogleeraar en betooger ((?««; 
strateur) bij de praktische schoot 
benoemen. SUE verkreeg in i « 
den leerstoel voor de heelkunae, 
openstaande door den dood™ 
HEVIN, werd vervolgens proost 
van het heelkundig college ej 
was secretaris ad•intenio, a« 
koninklijke heelkundige aJaae 
mie, op het üjdschip dat dit 
genootschap ophield ^ J 
Toen men: het geneeskun^ 
onderwijs herstelde, v/e« J 
benoemd tot bibliotbekar J« 
gezondheids-school, en « P J 
tijd daarna onderwees m 
roem de bibliographie.. bos 
kleedde, gedurende Wl^l. 
ren den post van pannjn0 ', 
ter der faculteit, en v°WM 
CLERC op in het onderwas 
wettelijke geneeskunde, m , 
de praktijk d e r - g e n o e g , 
varen, om in # i e sliidoer» 
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mér te kunnen arbeiden, en 
men heeft van hem verschillende 
voortbrengselen, van welke wij 
willen aanhalen: 1.° Notes etc. 
(Aanteekeningen op de heelkun
dige grondregels van BOERUAVE, 
met aanmerkingen van VAN 
SWIETEN), Parijs, 1768, in 
12.WO; — 2.° Précis etc. {Ge
schiedkundig verslag van het 
leven en de werken van'JOANNES 
DEVAUX), Parijs, 1772in8j° ; 
— 3.° Discours etc. (Redevoerin
gen aan de heelkundige scholen, 
over de verkiezing van PETRUS, 
SDE tot de Waardigheid van 
proost), Parijs, 1776, in 8.™; 
— 4.° Extraitetc. (Uütrekselvan 
letterkundige en critische gedenk
schriften over de geneeskunde), 
Parijs, 1776, in 8s°; .-— 5.° 
Essai etc, (Geschied-letterkundige 
en beoordeelende proeven over 
de verlossingen), Parijs, 1779, 
2dl.» in 8.™; — 6.° Discours 
etc. (Geschied- en ontleedkun-
dige verhandeling over de prijs-
stoffen, betrekkelijk de heel
kundige gezondheidsleer door de 
heelkundige akademie, van 1755 
tot 1783, voorgesteld), Parijs, 
1784, in 8.™; — 7.° Anec-
dotes etc (Geschied- en letter
kundige bijzonderheden over de 
geneeskunde), Parijs, 1785, 2 
dl.11 in 12.m0; — S.° Réflexi-
ons etc. (Bedenkingen op het 
artikel van het militaire regle
ment , hetwelk- zes chirurgijn
majoors voor de nationale garde 
aanduidt), Parijs, 1789, in 
8.™; — 9.o Sur etc. (Over de 
geneeskundige Ubliographie), Pa
rijs, 1796, in 8,™; — 10.° 
Histoire etc. (Geschiedenis van 

ü 

het gdlvanismus'en ontleding der 
verschillende werken, over deze 
ontdekking in het licht gegeven) 
Parijs 1802, 4 dl* in8.To.Jl. 
11.° Mémoires etc. (Verhandelin
gen over den tegenwoordigen staat 
der heelkunde in Sina), Parijs, 
1802, in 8J°; — 12." Eloge 
etc. (Geschiedkundige lofrede vcm 
XAVËRIÜS BICHAT); — 13.° Ob-
servations' etc. (Waarnemingen, 
aanmerkingen en overwegingen 
over eenige beender-ziekten) Pet-
rijs, 1803, In 8.™ enz. SÜE 
heeft ook eenige artikels gele
verd voor de beide eerste dee-
len, der Gedenkschriften van 
de geneeskundige maatschappij 
van' naijver. Hij is te Parijs, 
den 28 Maart 1816 overleden, 
en was lid van eén aantal, zoo 
nationale als vreemde, geleerde 
genootschappen. 

SUÉNON, zoon van AÓGON, 
tijdgenoot van SAXON, ofSAXO, 
leefde in de 13.e eeuw, ea 
schreef, even als hij, op raad van 
ABSALON , aartsbisschop van hun-
den, de geschiedenis van Dene
marken, welke STEPHAKÜS JO
ANNES STEPHAMUS, met goede 
aanteekeningen, te Som, in 
1642, in 8.vo, onder dezen 
titel heeft in het licht gegeven: 
Opuscula SÜENONIS , primiDano-
rum historici. Dit werk wordt 
gezocht, en verdient zulks. 

SDETONIUS-PAULINÜS (CAJÜS) , 
landvoogd van Numidië, in het 
jaar 40, na J. G. overwon de Moo> 
ren, en maakte zich meester 
van hun land tot aan gene zijde 
van het Atlas-gebergte, hetwelk 

http://in8.To.Jl
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nog geen Bomeinsche landvoogd 
voor hem gedaan had. Hij 
schreef een verslag van dezen 
oorlog en voerde twintig jaren 
later het bevel in Groot-Brit-
tannië, alwaar zijn moed en 
zijne voorzigtigheid evenzeer 
•uitblonken. Zijne verdienste 
verschafte hem, in het jaar 66 
het consulaat, en verwierf hem 
het vertrouwen van keizer OTHO , 
die hem tot een zijner veld-
heeren verhief.- SUETONIUS be-
zwalkte zijnen roem, door dezen 
keizer te verlaten. Op den dag 
van een beslissend gevecht, nam 
hij schandelijk devlugt, en re
kende zich zulks bij YITELLHJS 
zelfs als eene verdienste aan. 

SDETONIÜS TRANQDILLÜS (C), 
werd in de eerste eeuw der 
christelijke jaartelling geboren, 
en stierf in de tweede. Den 
bijnaam van TRANQDILLDS ont
leende hij van zijnen vader, 
aan wien men dien van LENIS 
had gegeven, hetwelk bijna het
zelfde beteeken t. SDETONIÜS LE
NIS , de vader des geschiedschrijr 
vers, was een Romeinsch ridder. 
Zijn zoon stond in groote achting 
bij keizer HADMANUS, die hem 
tot zijnen secretaris benoemde; 
maar hij verloor de gunst van 
dien vorst, wijl hij in eerbied 
voor de keizerin SABINA, was 
'te kort geschoten. Na zijne 
ongenade, leefde SDETONIÜS in 
de afzondering en troostte zich 
door de muzen over het verlies 
van de gunsten des hofs. Vu-
HIÜS de Jonge, die' met hem in 
vriendschaps-hetrekking stond, 
zegt, dal hij een man' was' 
die eene groote regfschapenheid, 

en eene zeer zachte inborst be
zat. SUETONIUS had zamengo-
steld: 1.° eene Zamenspmk 
der bejroemde mannen van Rome; 
— 2.° "Verscheiden werken over 
de spraakkunst; — S.° eene 
Geschiedenis der koningen van 
Rome, in drie boeken verdeeld; 
— 4.° een werk over de Griefc-
sche spelen enz. Deze werken 
zijn verloren geraakt, er bestaan 
nog enkel van hem: Leven dat 
ttoaalf eerste keizers mnRtme, 
en eenige fragmenten van zijnen 
Catalogus der beroemde «wf-
kmdigcn. In zijne geschiedenis 
des levens der twaalf Cwsan, 
neemt hij de orde der tijden 
niet in acht; hij bepaalt alles 
tot zekere algemeene opperlioo -
den, en brengt te zamen,̂ tiet-
gene wat hij onder elk hooW 
verhaalt..: Zijn stijl schiet » 
kort in zuiverheid. Men ver
wijt hem met grond aan nm 
pen al te veel vrijheid te neb
ben gegeven, en van even ^ 
vrij en zelfs toomeloos mW 
verhalen te zijn geweest,ju» 
de keizers, welker g e s < » 
nis hii verhaalt, zulks m M" 
leven waren. Hij noemt JJ 
christenen een aan tooveryen 
en begoochelingen overgegej^ 
sekte {genus homvnim supers 
tionis novas acmalefic®) > . 
welk geene andere b e l r » 
kan hebben, dan op de m 
de martelaren en gelooftere» 
digers gewrochte wonderen, 
bestaan verscheiden uitgave» 
dezen schrijver, onder w 
men de navolgende onderscliew' 

Rome, 1470, in fol. toe M « 
~ - 1516, m 8-T 

Parijs, 1644, in Ï2.m0 
eerste, Venetië, 1516, m c 

die 
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van CASAUBONIS met geleerde 
aanteekeningen, Straatsburg, 
1647', en die van Boxhortij 
evenzeer met aanteekeningen, 
Amsterdam, 1686, in 12.m°, 
Parijs, 1684, in 4.t0, adusum 
Delphini, Amsterdam, 1736, 
2 dl", in 4. t0, Leipsig, 1804, 
2 dl.11, in 8.™ enz. 

SUEUR (NICOLAAS LE), in het 
Latijn SUDORIUS , raadsheer en 
later president bij het parlement 
van Parijs, in 1594, in het 
55.e jaar van zijnen ouderdom, 
door dieven vermoord, heeft 
zich door zijne grondige kennis 
der Grieksche taal, onder de 
geleerden eenen naam gemaakt. 
Hij heeft ér bewijzen van ge
geven voornamelijk in zijne 
sierlijke vertaling van PINDARUS 
in Latijnsche verzen, te Parijs, 
in 1582, in 8.™ in het licht 
gegeven, en herdrukt in de 
uitgave van PINDARUS, in 1697, 
te Oxford, door PRIDEAUX be
zorgd. 

SUEUR (EUSTACHIUS LE), een 
schilder, te Parijs, in 1617, 
geboren, en bij de Karthuizers 
derzelfde stad, in 1655 over
leden , , studeerde onder SIMON 
"VOUET, dien hij weldra door 
zijne uitmuntende talenten over
trof. Deze geleerde kunstenaar 
heeft zijn land nooit verlaten, 
intusschen bieden zijne werken, 
eenen grooten smaak in de tee-
kening aan, die naar de oudheid, 
en volgens de grootste Italiaan-
sche schilders gevormd is. Deze 
schilder bragt in zijne stukken, 
de edele eenvoudigheid en de 

majestueuse bevalligheid over, 
welke het voornaamste kenmerk 
van RAPHAëL uitmaken. Zijne 
denkbeelden zijn verheven, zij
ne uitdrukkingen bewonderens
waardig, zijne houdingen los 
en natuurlijk. Hij schilderde 
met eene onbegrijpelijke gemak-
kelijkheid. Men ontwaart in 
zijne penseelstreken een bij
zondere zwierigheid en frisch-
heid. Zijne draperiën zijn met 
de meeste kunst voorgedragen. 
ld SUEUR was met die eenvou-„ 
digheid van inborst, die op^' 
regtheid en die naauwgezette 
regtschapenheid begaafd, welke 
groote talenten zoo zeer in 
waarde doen stijgen. Zijne voor
naamste stukken zijn te Parijs. 
Men kent het Leven van den 
heiligen BRTWO, in twee- en-
twinlig schilderijen, waarmede 
hij het kleine klooster der Kart-
huizers versierde, en waarvan 
er eenigen door afgunstigen 
verminkt zijn. -In 1776, ston
den de Karthuizers dezelve aan 
den koning van Frankrijk af, 
tegen kopijen, met welke men 
dezelve verving [thans zijn zij 
in de zaal van den senaat ge
plaatst]. Men onderscheidt on
der de schilderijen van dezen . 
grooten meester, de Prediking 
van den heiligen PAULUS te 
Efeze,. den marteldood van de 
H. GERVASIUS ewPftOTAsros, enz. 
Het werk van LE SUEUR is ge
graveerd en in het licht gegeven, 
door LAMDON, Parijs, 1811,en 
bevat 110 stukken [LE SCEUR 
heeft zelf zijn portret vervaar
digd , hetwelk door VAN SCHUP-
PEN, in 1696, is gegraveerd, 

3 
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en later door GOCHIN , voor 
zijne opneming in de akademie. 
Zijn, borstbeeld door ROLLAND 
gebeiteld, bevindt zich ïn de 
galerij van het Louvre]* \ 

StJEUR (JoAïïNES LE), ifl de 
17.e eeuw, predikant der zoo
genaamde hervormde kerk, lee
raar van Laferté-sous-Jouarre 
mBrië, onderscheidde zich door 
zijne werken. Men heeft van 
hem: 1.° eene Traite etc. (Ver
handeling over de goddelijkheid, 
der H. Schrift); — 2.° eene 
Histoire etc. (Geschiedenis der 
Kerk en des Rijks), Amsterdam 
1730, 7 dl." in 4.*°, en 8 in 
8.™ Beze geschiedenis door den 
predikant PICTET voortgezet, is 
geleerd, maar vol vooringeno-
menheden tegen de catholijken, 
ofschoon- er minder woede dan 
in de overige geschiedkundige 
•werken der protestanten in door
straalt. , • 

SüFJFREN (JOANNES), teSalöll, 
eene stad in Provenee, in 1565 
geboren, werd Jesuit, en maakte 
zich beroemd door zijne talen
ten voor den kansel en voorde 
zielzorg,. door zijnen ijver en 
door zijnen heiligen levenswan
del. Hij was de biechtvader van 
MARIA DE MEMCIS en van Lo-
DEWIJK XIII; maar na verloop 
van zes jaren deed zijne groote 
openhartigheid, in een hof vol 
loosheden, hem wegzenden. Hij 
bleef verbonden aan de konin
gin-moeder, en overleed te Ylis-
singen,, in 1641, terwijl hij zich 

niet genoemde vorstin, van Lm-
den naar Keulen ;begaf, alwaar zij 
eene schuilplaats ging zoeken. 
Hij is de schrijver van een 
Christelijk jaar, 4 dlE , in 4.t0 

hetwelk hij , op'verzoek van den 
H. FRANCISCUS VAN SALES ver
vaardigde. Hij verkortte hetzelve 
later onder den titel van Avis 
etc. (Geestelijke raadgevingenm 
oefeningen). Pater FRIZON heeft 
er eene andere verkorting van 
vervaardigd, Nancy, 1728, 2 
dl.» , in 12."»° 

* SUFFREN SAINT-TROPEZ (PE
TRUS ANDREAS baljuw van),een 
beroemde Fransché zeeheld, den 
IS Julij 1726 op het kasteel 
Saint-Cannat, in Pnvenoe ge
boren. 'Tof de loopbaan der wa
pens bestemd, trad SUEEREN 
SAINT-TROPEZ , in 1743, in dienst 
der koninklijke marine, maakte 
zijne eerste wapenfeiten tegen 
de Engelschen, onderscheidde 
zich in verschillende veldtogten, 
en werd in 1747 krijgsgevangen, 
gemaakt. Hij volbragt, met de-
zelfde eer den véldtogt vanlwo» 
was bij het gevecht van Manm 
en bij dat van Lagos tegenwoor
dig, alwaar de Engelschen *ei 
Fransché smaldeel, onder w 
geschut der Porlugeesche W™ 
aanvielen, en alwaar Si^"*' 
andermaal werd krijgsgeyanDeu 
gemaakt. 'In de ongelukkige oi' 
derneming van Larache o » 
Araïche, in 1765, voerde™ 
het bevel over eenen clwbec[h 
en in 1778 werd hij benodJJ 
tot scheepsbevelhebber, bij w. 

(?) Soort van vaartuig, in de Middelkndsche-zee in gebruik. 
Vertaler. 
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smaldeel van den admiraal n'Es-
TAIKG, voor de Indien bestemd, 
ter ondersteuning van den • be
kenden EYDEU-ALY, De baljuw 
SUFFREN bedekte zich in de
zen oorlog met nieuwe lau
were , en, bij zijne terugkomst 
i.n 1781, vertrouwde men hem 
vijf schepen toe, die versterkin
gen naar de Kaap de goede Hoop. 
gingen brengen, en zich bij 
hel Indische smaldeel moesten 
aansluiten. Op zijnen overtogt 
derwaarts, ontmoette hij een 
Engelsen smaldeel, onder de be
velen van den commodoor JOHN-
STON , en die in de haven van 
Praya te San-Jago, een der 
Kaap-Verdische eilanden, ten 
anker lag. Hetzelve was uitge
zonden om zich van de Kaap 
de Goede Hoop meester te maken. 

•Hel was van het uiterste gó-
wigt deze volkplanting te red
den, en daarom moest men 
de aankomst van het vijandelijke 
smaldeel vóór zijn, hetwelk on
der de bescherming der Por-
tugeesche sterkten ten anker 
lag. SUFFREN viel hetzelve aan, 
bragt aan hetzelve vele schade 
toe en volbragt, zijnen weg ver
volgende, zijne zending; toen de 
Engelschen aan de Kaap aan
kwamen, durfden zij niets on
dernemen. [De algemeene staten 
der Vereenigde Nederlanden, be
loonden deze, kloeke daad van 
SUFFIXEN , met eenen gouden, 
met edelgesteenten 'omzetten de
gen, ter waarde van omtrent 
25,000 gulden]. Maar het was 
ia Indië dat SUFFREN een uit
gestrekter tooneel vond, alwaar 
hij zijnen roem beter kon vos-

ü 

tigen. In 1782, tot bevelhebber 
van het Fransche smaldeel be
noemd , dat de Indische kusten 
verdedigde, leverde hij in zeven 
maanden vier gevechten aan den 
admiraal HOGHES, en heroverde 
in drie dagen de sterkte Trin-
quemale pf Trincomaly, welke 
de Engelschen aan de Hollan
ders ontweldigd hadden. Dein-
neming dezer vesting, op de 
oost-kust van het eiland Ceylon 
^gelegen, verzekerde hem 'het 
overwigt in déze zee-streken, en 
stelde hem in het bezit van eene 
der schoonste bekende havens. 
De talenten en de wakkerheid 
van den baljuw SDFFREN, her
stelden den roem der Fransche 
zeemagt in Indië, en wekten 
HÏÖER-ALV op, om nieuwe po
gingen in het .werk te stellen, 
teneinde die van zijnen bond
genoot te ondersteunen. Vol be
wondering voor SÜFFBEK , zcide 
hij hem eens, terwijl hij hem 
het berigt eener nieuwe over
winning kwam mededeelen: 
» Tot dusverre heb ik my een 
groot man gewaand j maar sedert 
dat gij op deze kust zijt ver
schenen, hebt gij mij verduis
terd." De verandering der pas
saat-winden, een tijdstip,-waarop 
de schepen op de kusten van 
Coromandel niet meer kunnen 
•stand houden, stelde de Engel
schen in de gelegenheid, de kust 
van Maïabar en Bombay te be
reiken 5 zij hoopten tevens dat 
SUFFF.EN genoodzaakt zoude zijn 
op Ile-de-France, 1500k.vaifien 
van het tooneel des oorlogs ver
wijderd, te provianderen. Maar 
de Fransche admiraal, had zich te 

4 
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Achem, op het eiland Sumatrd 
alwaar hij ging overwinteren, 
reeds van de noodige mond- en 
krijgsbehoeften voorzien, en was 
dus in dé mogelijkheid, om 
gelijktijdig met het Engelsche 
smakleel, aan de kust terug 
te komen. De baljuw SUFFREN 
had zich geducht gemaakt bij 
de vijanden, die zijne buiten
gewone dapperheid, en de wijze, 
waarop hij eenen aanval beschikte 
en bestuurde, bewonderden. In 
het hevigste van het gevecht, 
verliet hij dikwerf zijn schip, 
en ging op een fregat over, ten 
einde de bewegingen der zijnen 
en die der vijanden, beter te 
kunnen gadeslaan. In Ï783,le
verde hij aan de Engelschen 
voor de reede van Goudelour 
een nieuw gevecht, die zijnen 
roem --nog vermeerderde. De in 
dit zelfde jaar gesloten vrede, 
voerde den baljuw SDFFREN 
naar Frankrijk terug, alwaar hij 
met; geestdrift werd ontvangen. 
De staten van Provèiice deden 
eenen gedenkpenning met zijne 
beeldtenis, en met dit opschrift 
slaan.- LE CAP PROTÉGÉ; TRIN-

QUEMALE PRISJ GOUDELOUR DÉLI-
VRÉ; L'lNDE DÉFENDUE; SIX COM-
BATS GLORIEUS. — LES ÉTATS 
BE PROVÉNCE ONT DÉCERNÉ CETTE 
MEDAILLE MDCCLXXXIV. (Be 
Kaap beschermd; Trinquemale 
ingenomen; Goudelour ontzet; 

• Indië verdedigd; zes roemrijke 
gevechten. •— De staten van 
jProvence hebben dezen gedenk
penning toegewezen, 1784). Hij 
kwam in 1784 te Versailles, 
alwaar hem het eervolste ont-

, haal te beurt viel, en hij had 
verschillende bijzondere bijeen

komsten met den koning. Hij 
Kad de achting gewonnen van 
alle -bevelvoerders, zijne ambt-
genooten, en zijn zedig karak
ter beschermde hem -tegen de 
aanvallen des nijds. Toen hij 
eens bij den minister van ma
rine het middagmaal nuttigde/ 
alwaar zich ook de admiraal 
D'ESTAING bevond, werd deie 
laatste met den naam van ge
neraal bestempeld. D'ESTAING op 
de SUFFREN wijzende, antwoord
de: » Ziedaar de eenige gene
raal , welke zich alhier bevindt." 
De koning, stichtte enkel voor 
hem eenen vierden post van on
der-admiraal , die na zijnen dood 
werd ingetrokken en benoemde 
hem tevens tot ridder zijner 
orden. Hij had zijne kruistogten 
naar Malta gedaan, alwaar men 
hem den titel van baljuw, en 
groot-kruis dier orde opdroeg, 
en hem tevens tot afgezant aan 
het hof van Frankrijk benoemde. 
Men heeft aan SUFFREN een wei
nig al te veel gestrengheid, 
ten opzigte zijner ondergeschikte 
chefs verweten; maar hij ver
ving dezelve door officieren eener 
erkende verdienste, en wist.zich 
bij zijne matrozen en soldaten 
zoo zeer te doen eerbiedigen e<i 
beminnen, dat zulks somtij"3 

tot het overdrevene oversloeg-
Deze beroemde zeeheld over
leed in 1788. De heer }M' 
BLET , oud scheeps - kapitein, 
heeft in het licht gegeven: w 
ioire etc. (Geschiedenis der}f. 
ten van SUFFREN in de IndisW 
Zeeën) in 8.™, en men I * 1 

van den heer HENKEQWN *ssffi 

etc. (Geschiedkundige proa»y 
over het leven en de zeetogtetiw1 
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den baljuw SUFFREN), Parijs, 
1824, in 8.vo, met een portret 
versierd. • 

SUGER , een beroemde abt, in 
1082 geboren (*), werd reeds 
in den ouderdom van 10 jaren 
in de abdij van St. Denys ge
plaatst , alwaar LODKWIJK, zoon 
van Frankrijk (later LODEWIJK 
de Dikke), werd opgevoed. Toen 
deze» vorst aan het hof was te
ruggekeerd , beriep hij er SUGER , 
die zijn raadsman en zijn gids 
werd. Nadat de abbé ADABI in 
1122 overleden was, verkreeg 
SÜGER zijnen post. Hij had het 
beheer der Justicie en wist in 
zijne abdij het regt niet even 
zoo veel naauwgezetheid als ge
strengheid te handhaven. Daar
enboven behoorden- de aange
legenheden des oorlogs en de 
vreemde onderhandelingen mede 
tot zijn departement} zijn leven
dige en werkzame geest was 
toereikend voor alles. Getroffen 
door de vermaningen van den 
H. BERMRDUS, die eene hervor
ming der geestelijkheid predikte 
hervormde de abt SUGER , • in 
1127, zijn klooster, en gaf het 
eerste het voorbeeld dier her
vorming. De wereldsche men-
schen hadden van toen afgeenen 
zoo vrijen toegang meer tot de 
abdij, en het' beheer der Jus-

. ticie werd naar elders verplaatst. 
SÜGER had het voornemen ge
maakt , om zich geheel en al 
in zijn klooster optesluiten; maar 

U 

LODEWIJK VII, op het punt om 
naar Palestina te vertrekken, 
benoemde hem tot regent des 
rijks. Ofschoon SUGER den kruis-
togt zeer goed keurde, had hij 
zich tegen deze reis verzet, op 
grond van' verschillende omstan
digheden ," die met het heil van • 
den staat in verband stonden. 
Het gevoelen van den H. BER-
NARDUS had de overhand. De 
zorgen des ministers strekten 
zich over al de deelen des be-
stuurs uit.' Hij behandelde de 
koninklijke schatkist, met zoo 
vele spaarzaamheid, dat, zonder 
het volk- te belasten", hij het 
middel vond, om aan den ko
ning zoo veel geld te zenden 
als hij telkens vraagde, Deze 
minister overleed in de abdij 
van St: Denijs, in 1152, in 
de armen der bisschoppen van 
Noyon, van Senlis en van Sois-
sons. De koning" vereerde zijne 
lijkplegtigheid met zijne tegen
woordigheid en zijne tranen. Er 
bestaan van hem Brieven, een 
Leven van LODEWIJK den Dikke, 
en eenige andere werken,in de 
verzamelingen van Du CHESNE 
en D. MARTENNE. Een schrijver, 
wiens vurige en verbijsterde ver
beeldingskracht, jle geschiedenis 
in een zamenweefsel van hevige 
en beleedigende uitvaringen heeft 
ontaard, heeft van den heiligen 
BERNARDUS en van SUGER eene 
romaneske vergelijking gemaakt, 
waarin hij den laatsten prijst, 
om den eersten verachtelijk te 

S 

(*) De schrijvers komen niet overeen, ten opzigte van het jaar en de 
plaats der geboorte van SÜGER, als laatstgenoemde, geven zij op oi. 
Denys > Tours en Bauce, St. Omer enz. 
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maken-; hij grondt zich hierin 
enkel, op de gewaande afkee-
righeid, die SUGER voor de 
kruistogten gevoelde,- eene voor
onderstelling, die door de daad-, 
zaken wordt gelogenstraft. Na 
de terugkomst van LODEWMK, 
kwam SUGER , ziende dat de 
ijver der Fransche Heeren ver
koeld was, tot het besluit, om 
op eigen kosten een leger te 
werven, dat hij zelf naar Pa
lestina wilde geleiden. Hij had 
reeds aanmerkelijke toebereidse^ 
len tot deze onderneming ge
maakt, toen eene slepende koorts^-
gepaard met zijne hooge jaren, 
hem waarschuwde slechts aan 
de groote reis der eeuwigheid 
te denken (Zie GODEFRJDDS van 

, Bouillon, LOBEWIJK "VII, Lo-
SEWIJK IX, PETRUS de Kluize
naar). Zijn beheer is bij Franh 
Tijh langen tijd in dankbare 
herinnering, en bij vreemde na
tiën in bewondering geweest; 
Weinig ministers hebben de open
bare aangelegenheden, met zoo
vele wijsheid, gematigdheid en 
belangeloosheid behartigd. Dom 
GERVAISE beeft zijn Leven be
schreven, 1732, 3 dl.» in 12.»° 
De abbé D'ESPAGNAC heeft in 
1780, tegen, dezen grooten en 
godvruchtigen staatsdienaar,een 
schandelijk libel geschreven, het 
welk door met de geschiedenis 
bekende mannen, aan de verach
ting en afschuw is prijs gege
ten. Men heeft van GAHAT de 
Lofrede van SUGER, die in 1778 
door de JFransche akademie be
kroond is. 

* Suroi (PETRUS FREDERIK), 
een beroemde Deensche oudheid

kundige en geschiedschrijver, 
te Koppenhagen, den 18 Oclo-
bér, 1728, geboren. Hij be
stemde zich voor de balie, en 
werd zelfs bijzitter, bij de règt-
bank des hofs; doch hij liet 
weldra de beoefening der regts-
geleerdheid varen, om zich uit
sluitend aan de geschiedkundige 
nasporingen te kunnen toewij
den. Ofschoon de regering hem 
achtereenvolgend, tot kamer-
edelman, conferentie-raad, ka
merheer en koninklijk geschied
schrijver had benoemd, hield 
hij zich echter van het beheer 
van zaken verwijderd. Hij nam 
toch deel aan de zamenzwering 
van hovelingen, die het minis
terie van STRUENSEÉ en BRANDT 
deed vallen, hopende daardoor 
de afschaffing van het willekeu
rige gezag te bevorderen. W 
het overige keerde hij weldra 
tot zijne vreedzame werkzaam
heden terug. Innig bevriend met 
G. ScHiffiNiNG.eenen beroemden 
geleerde, ondernam hij « i e t » 
in 1751, eene reis door iW£-
wegen, een toenmaals w«% 
bekend land, waarin hiJzlCJ 

13 jaren ophield, en er fc» 
bare bouwstoffen verzamelde, «e 
•hem in staat stelden, om-em 
zoo nuttige als talrijke werWJ 
voorttebrengen. Hij kwf f 
1765, te KoppenUgm ««nbi 
en overleed aldaar, den / B , 
tember 1798. SOSH ^ " 
van verscheiden geleerde genw 
schappen van Denemamn^ 
den, DuÜschland, ^flft 
enz. Behalve de g e s c h i e d » 
verhandelingen, voorkomende< 
de Gedenkschriften der aKm 
mie van wfontohappM1>a't*i 

ï 
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penhagen, heeft men van dezen 
geleerde: 1.° drie Verhandelin
gen, over koning KANDT den 
Groote, over ERICH den Goede,. 
over ERICH ÈMAN, voorkomende 
in de Proeven van verbeteringen 
over de oude Deensche en Noor-
weegsche Geschiedenis, door SOHJI 
en SCHKENING , Koppenhagen, 
1787, in 4.t0; — 2.° Over den 
oudsten oorsprong der Noordsclie 
volken, 1770, in 4.*"; — 3.° 
Odin oZHeidensche godgeleerd-
lieid in het Noorden, Ylll, in 
4.to; — 4.0 Geschiedenis der 
Noordsehe volks - verhuizingen, 
1772---1773, 2 dl.", in 4. t0; 
—- 5.° Kritische geschiedenis van 
Denemarken, ten tijde der hei
denen, 1774—1781, 4 dl», in 
4.to j ,— @,o Scriptores rerum 
danicarum medii oivi, guos col-
legit et adornavü JACOBUS LAN-
GEBECK,- post ejus mortem fecit 
et pmfatiönem adjecit P. F. SUHM, 
8 dl.» Het laatste is in 1793 
of 1794, in de Gedenkschriften 
der akademie van wetenschappen 
van Koppenhagen in het licht 
verschenen, Al deze geschriften 
waren echter slechts devoorloo-
pers van het groote werk van 
SUHM, getiteld: Volledige geschie
denis van Denemarken, waaraan 
hij in den ouderdom van 25-ja
ren begon, en waarvan de zeven 
deelen, van 1782 tot 1797 in 
het licht verschenen. De on
partijdigheid , de naauwkeurig-
heid, de sierlijke en gepaste 
stijl, en de diepe geleerdheid , 
welke in dit werk doorstralen, 
maakten den naam van deszelfs 
schrijver onsterfelijk, die door 
zijne natie onder de klassieken 
wordt gerangschikt. Ook heelt 

hij eenige geschiedkundige ro
mans vervaardigd. De meeste 
zijner in de dagbladen en we
tenschappelijke memorien ver-

" spreide geschriften, zijn geza
menlijk m 15 dl.» uitgegeven, 
Koppenhagen, 1781—1798: het 
laatste deel bevat eene Proeve 
over het leven en de werken van 
SUHM , door RAMOS NÏERUP, bi-
bliothekaris der Hoogeschool van 
Koppenhagen. 

SüICER (JoANKES GASPARI^), 
te Zurich, in 1620 geboren, 
Was aldaar openbaar hoogleeraar 
in het Hebreeuwsch en Grieksch, 
en overleed er in 1688. Men 
heeft van hem een Lexicon of 
Kerkelijke schatkamer, der Griek-

, sche kerkvaders, waarvan da 
beste uitgave is die van Amster
dam , 1728, 2 dl.» in fol. — 
HENDRIK SDICER , Zijn zoon, 
mede hoogleeraar te Zurich, en 
later te Heidelberg, in welke 
stad hij in 1705 overleed, maakte 
zich ook door eeüige voortbreng
selen bekend, onder welke men 
voornamelijk aanvoert zijne Hel-
vetische Tijdrekening, in het 
Latijn. 

SUIDAS, een Grieksch schrij
ver , onder de regering van 
ALEXIS COMNENUS , is de schrij
ver van een geschied- en aard
rijkskundig Woordenboek. Be
halve de verklaring der woorden, 
vindt men in hetzelve ook de 
Levensbeschrijvingen van ver
scheiden geleerden en een aan
tal vorsten. Deze zijn uittrek
sels aan schrijvers ontleend, die 
hem voorgegaan waren. Zijne 
compilatie is zonder keuzo en 
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zonder oordeel geschied. Eenigen 
hebben te zijner regtvaardigmg 
gezegd, dat men- later vele za-
ketf aan zijn werk had toege
voegd , en dat de misstellingen 
enkel in de bijvoegsels voorko
men. Ondanks deszelfs gebreken, 
is dit werk toch belangrijk, 
wijl het vele fragmenten van 
oude schrijvers bevat, die niet 
tot ons zijn gekomen. De eerste 
uitgave enkel in het Grieksch, 
is van DEMETRIÜS CHALCONDYLÜS , 
Milane, 1499, in. fol.; en de 
beste is die van KUSTER, Cam-
bridge, 1705, 3 dl.n in fol. in 
het Grieksch en Latijn, met 
diep geleerde aanteekeningen. 

SnisKEN (IONSTANTIJN) , een 
Jesuit van 's Hertogeribösch, 
alwaar hij, in 1714 geboren 
•werd, heeft zich *eenen naam 
gemaakt door de Verhandelingen, 
waarmede hij de Acta sanctorum 
verrijkt heeft, aan welke ver
zameling hij gedurende verschei
den jaren heeft medegewerkt. 
Hij is den 28 Junij 1771 
overleden. 

SUIAY (MAÜIUTS DE), geboren 
te Sully, een stadje aan.de 
Loire, uit eene geringe familie, 
werd na PETRUS LOMBARD tot 
bisschop van Parijs verheven. 
Zijne kunde en zijne godsvrucht 
verwierven hem deze waardig
heid. Hij stichtte de abdijen 
van HeHvanao en Hemüm. 
Hij was het, die de grondslagen 

Jag van de Lieve Vrouwen kerk 
(Notre-Dame) van Parijs, een 
der grootste gebouwen, welke 
wen in Frankrijk vindt. Deze 
prachtlievende en milddadige 

prelaat, overleed in 1196. Na 
te, hebben opgemerkt dat eenige 
personen aan de verrijzenis der 
ligchamen twijfelden, verdedigde 
hij met den meesten ijver dit 
artikel onzes geloofs, en beval 
dat men op zijn graf, deze 
•woorden uit het officie der 
overledenen , zou uitbouwen: 
Credo quod' Redemptor «J» 
vivit, et in novissimo die k 
terra, surrecturus sum. [Debij-
zonderheden zijn leven en zijne, 
voor het overige weinig belang
rijke , werken betreffende, zijn 
verzameld door DAUNOU , Wz. 
149—158, van het 15.*dl.der 
Histoire littéraire dehFrance, 
1820, in 4.*°] 

SüLLY (MAXIMftlAAN,BB BÉ» 
THÜNE, vrijheer van Rosny,m-
tog van), te Rosny, den 1* 
December 1560, geboren. 4)n 

vader plaatste hem, ia den on
derdom van 10 jaren, m dienst 
van den koning van Navarre-
hij was twaalf jaren en studeert» 
te Parijs,'toen AeBartholomi» 

woonplaats had. ZÜn.&01C' 
neur en zijn knecht, die u i t 
gaan waren, om naar de oorzaak 

der volks-beweging te onderzou 
ken, kwamen niet terug, 
jonge SüLLYtrokzijnenschow* 
tabbaard aan, nam een mm 
boek onder den arm, neWJJ' 
hem onder de moordenaar ™ 
paspoort diende, en begal s j 
naar het collegie van flwfflflg 
Hij volgde HENDRIK * v , / 7 - h oorlog, en onderscheidde J j 
in denzelven door verschillen^ 
dappere daden, voornamelijk 
den slag van Arques en in^ 
van Ivry, bij de inneming ^ 

http://aan.de
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Drenx, van Laon, enz. Met 
de krijgstalenten paarde hij die 
•van staatkunde en beheer. In 
1S98 tot bewindhebber der geld
middelen benoemd, bragt hij de, 
bezuiniging in al de departe
menten. Na verschillende onder
handelingen, werd hij in 1603 , 
als buitengewoon gezant, naar 
Engeland gezonden, en deed de 
keuze -van den opvolger van 
ELIZABETH , in den geest van 
HENDRIK IV uitvallen. Bij zijne 
terugkomst werd hij tot gou
verneur van Poitóu, en groot
meester der havens en ladings-
plaatsen van Frankrijk benoemd; 
het landgoed van Sully - sur-
Loire werd in .1606 tot een 
pairs-hertogdom verheven. Zijne 
gunst belette hem niet, zich 
somtijds tegen de.valsche maat
regelen des konings te verheffen. 
Nadat HENDRIK IV de zwakheid 
had gehad, eene huwelijks-be-
lofte aan de markgravin DE 
VERNEUIL te doen* had SULLY, 
toen genoemde vorst hem het 
daartoe betrekkelijke stuk ver
toonde , den moed hetzelve in 
zijne tegenwoordigheid, te ver
scheuren. » Wel, slapperment, 
zeide hem de in toorn ontsto
ken koning, zijt gij dan gek! 
Ja', sire, antwoordde BÉTHUNE , 
ik ben gek; maar ik wenschte 
het zoo zeer te zijn, dat ik de 
eenige in Frankrijk was." Bij 
andere gelegenheden had hij niet 
dezelfde onverschrokkenheid. 
Men weet dat hij aan. HENDRIK 
IV den raad gaf, den prins van 
CONDÉ in de Bastille opteslui-
ten, om een gerust genot van 
% e vrouw te kunnen hebben. 
SCLLV zelf ontkent deze lafhar

tigheid niet, maai' tracht de
zelve , zoo goed als hij kan te 
bewimpelen, hij verweet zelfs 
aan den koning, die geen vriend 
was van in drift genomene be
sluiten , zijnen raad niet opge
volgd te hebben, en den prins 
te hebben laten ontsnappen. Toen 
de koningin zich heviglijk over 
de ontrouw' van haren echtge
noot beklaagde, vreesde SULLY 
niet om het gevoelen uittebren-
gen, dat men haar naar Toska-
nen behoorde te verbannen. Na 
dit alles zal men zich niet ver
wonderen over den haat, welken 
CONDÉ en de koningin aan dezen 
'minister toedroegen. (Zie Ge
schiedenis van den president DE 
GRAJIMONT, l.e bk. blz.'25). Na 
den'dood van HENDRIK IV, zag 
SULLY zich verpligt, om zich, 
met eene gift van honderd dui
zend kroonen, van het hof te 
verwijderen. Eenige jaren later, 
riep LODEWWK XIII hem aan 
hetzelve terug, en vraagde hem 
zijnen raad over eenige onder
werpen; maar in wezenlijkheid 
wantrouwde hij hem, en niet 
zonder reden. » Reeds op den 
dag van het overlijden van HEN
DRIK IV, zegt pater GRIFFET 
(Geschiedenis van LODEWIJK XIII, 
1 dl. blz. 47), was hij begon
nen met zich bij het hof hate
lijk en verdacht temaken, door 
zijnen hardnekkigen tegenstand, 
om, ondanks de dringende uit-
noodigingen en bevelen der ko
ningin-moeder, op het Louvrele 
komen. Maar, volgens BASSOM-
PIERRE , beging hij op denzelfden 
dag nog een' veel grooter' mis
slag, en die niet vergeten werd. 
Zoodra hij den dood, des konings 
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vernam, schreef hij aan den 
hertog DK ROHAN, zijnen schoon
zoon , die toenmaals bij het leger 
van Champagne stond, van on
verwijld met zes duizend Zwit
sers, over welke hij als kolonel-
generaal het bevel voerde, op 
Parijs aantétrekken. Het is waar, 
dat de hertog DE ROHAN, met 
zijne Zwitsers, niet voor de* 
poorten van Parijs verscheen; 
maar hij had reeds eenen dag-
marsch afgelegd, toen de hertog 
van SüLtï hem een tegen-bevel 
zond." Deze minister was ten 
uiterste werkzaam in de behan
deling van zaken. Toen hij in 
den raad der geldmiddelen kwam 
had de roofzucht der financiën t 
den koning zoo vergebragt.dat 
hij aan' het dringendst nood
zakelijke gebrek had. De eert 
ste maatregel van SUIAY was, 
» de provinciën te door krui
sen, den staat van rekening der 
ontvangers te onderzoeken, en 
de belastingen; te doen innen. 
Alom••• verwekten de officieren 
van financiën hem moeijelijk-

• heden, die hem echter in zijnen 
gang niet. stuit ten., Gevolgd door 
.zeventig karren met geld bela
den , kwam, hij bij den koning 
terug, die te Pmanen was. Dit 
geld kwam gedeeltelijk voort, uit 
de van de rekeningen afgekeurde 
onregelmatige uitgaven.*'' In 
1634 gat men hem den maar-
schalksslaf van Frankrijk, in 
verwisseling van den post van 
groot-meester der artillerie, dien 
hij tegelijkertijd nederlegde. Hij 
overleed zeven jaren daarna, den 
22 December 1641, op zijn kas
teel van fillebon, in het land 
van Chartres. In zijne afzon

dering had hij zich bezig ge
houden' met de zamenstelling 
zijner Mémciires (Gedenkschrif
ten) , die hij zijne (Economics 
noemde. ' Dezelve zijn op eene 
zeer slordige wijze, zonder orde 
en zonder verband in de verha
len geschreven; maar er heerscht 
een ongedwongen stijl in, die 
enkel aan diegenen mishaagt, 
welke geene andere Fransche 
werken kunnen lezen, dan die 
der eeuw van LODEWIJK XIV. 
De abbé DE L'ECUJSE DES LOGES, 
die er eene goede uitgave, in 
8 dl.» in 12.m0, en in 1778, 
in 10 dl> in 12.m0 van heeft 
geleverd, heelt dezelve in eene 
betere orde gebragt, en aan BE-
THÜNE eéne meer zuivere taal 
doen spreken. [Genoemde uit
gave,'ïs in 1827, in 6 dL» gr. 
8,vo, met verbeteringen her
drukt]. Dit werk is een tafe
reel der regeringen van KABEI 
IX, van HENDRIK III en vooral 
van HENDRIK IV* J)e nunnj-
rijen van dien vorst, de rm 
nenijd zijner echtgenoote, zijne 
huisselijke verlegenheden, » 
openbare aangelegenheden, -auw 
wordt er op eene belangwekken
de wijze in geschilderd, ww" 
wasprotestantsch, r n f » J 

zich alzoo niet verwonderen w 
in zijne Gedenkschriften, *' 
derachtige volkssprookjes W 
de catholijken aantetreifen, w 
wijl hij tevens de meest gegron" 
beschuldigingen, tegen deijj 
hangers van zijn kerkg< 
schan verwerpt, ofschoonjJ 
hen; bij andere gelegef»68 

niet spaart. Zijne staat- en Krij» 
kundige bekwaamheden • && 
uitgebreider en bondiger, dam 
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waarmede hij opzigtens de gods-
' dienst en de zedeleer begaafd 

-was. » Deze: man, zegt de abbé 
DE L'EOLUSE in zijne voorrede, 
wiens redeneringen over bijna 
elkander onderwerp, gewoonlijk • 
bondig en bewijzend zijn, doet 
zich als zulk een slechte god
geleerde voor, dat dit contrast 
alleen'toereikende zou zijn, om 
hem te wederleggen. Welke be
kentenissen ontrukt hem daar
enboven de kracht der waarheid 

. niet? Wat zegt hij niet tegen 
eenige der dwaze uitspraken der 
protestantsche synoden, tegen 

'< de kuiperijen en misdadige ont
werpen der hoofden dier partij, 
tegen den geest van opstand en . 
ongehoorzaamheid van dit ge-
heele ligchaam! Het is zoo zon
derling te zien, hoe de hertog 
van SULLY, beurtelings calvinist 
en een vijand der calvinisten 
is , dat ik gemeend heb alles 
te moeten behouden, wat hij 
met betrekking tot de godsdienst 
zegt, uit vreeze dat al dalgene, 
wat ik te dien opzigte mogt heb
ben weggelaten, juist op grond 
dezer weglating, van een veel 
grootef gewigt mogt worden ge
oordeeld, dan het werkelijk is; 
maar ook hier heb ik gemeend 
de verbeteringen nog minder te 
mogen sparen, dan ergens el
ders." De abbè BAUDEAU had, 
in 1777, eene uitgave van den 
oorspronkelijken tekst der Ge
denkschriften van SULW, in 12 
dl.", in 8.™, met veelvuldige 
aanteekeningen aangekondigd j 
maar deze uitgave is niet ten 
einde gebragt. In 1766, heeft 
men den Esprit etc. {Geestvan 
SULLY),- in 12.™, in het licht 

gegeven. Al wat dezen vermaar-' 
den minister betreft, is in deze 
laatste eeuwen, waarin zijn roem 
dengenen heeft overtroffen, wel
ken hij in de zijne heeft geno
ten , en dien, waarmede zijne 
gedachtenis in de volgende heeft 
geschitterd, met geestdrift ver
zameld ; men heeft de oögen 
gesloten op zijne misslagen en 
gebreken, om zich enkel met 
zijn gelukkig beheer bezig te; 
houden;" men heeft: het zelfs 
eenen welsprekenden schrijver 
als eene misdaad aangewreven, 
van; over het door ons aange
haalde met den prins van COOTÊ 
te hebben gesproken , en' mea 
had hem niet vergeven, aan de 
bijzonderheid" met de koningin 
te hebben herinnerd. » Wanneer 
een man voor regtschapen door* 
gaat, (heeft ten zijnen opzigte 
een censor gezegd) moet men 
zelfs zijne gebreken eerbiedigen, 
dat i s , er eenen sluijer over 
werpen, opdat dezelve geen waas 
over zijne deugden verspreiden 
kunnen." Indien deze stelregel 
waarheid is , indien de natuur 
en de regten der,geschiedenis, 
zich niet tegen de aanneming 
deszelven verzetten, zoo moet 
men ten minste toestemmen, 
dat hij in eenen tijd komt, 
waarin men weinig gestemd is 
denzelven optevolgen. Er is geen 
zoo kleine papier-bekladder, die, 
terwijl hij den naam van ge
schiedschrijver aanneemt, niet 
zorgvuldiglijk, alle bijzonderhe
den , het zij ware of valsche, 
bijeenverzamelt, welke in staat 
zijn de Pausen, bisschoppen 
en koningen, door alle eeuwen 
in den rarig der groote mannen 
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geplaatst, te vernederen. Men 
kan zelfs zeggen, dat dit de 
geest en het doel van bijna alle 
nieuwere geschiedschrijvers is. 
Zou men den stelregel willen 
isoleren, .en er. de toepassing 
van willen bepalen op het leven 
van mannen, voor welke den 
aard der tijden en begrippen 
vooringenomenheden, heerschen-
de en gebiedende toegenegenhe-
den vormt, die de openbare 
stem verbiedt tegentespreken ? 
En is het niet integendeel in 
zulke omstandigheden dat de 
genius der geschiedenis zijne 
lakkei moet schudden om der-
zelver licht te doen toenemen, 
en stralen te werpen op trek
ken, die, aan de oogen der 
nakomelingschap ontsnapt, aan 
de volmaakte gelijkenis der be
roemde mannen, waarvan zij 
de afbeeldingen bewondert, zou
den ontbreken? 

SUIXY (HENDRIK), een beroemde 
Engelsche kunstenaar, stak naar 
Frankrijk over, alwaar hij zich 
door zijne scherpzinnigheid deed 
bewonderen. Hij was het die den 
meridiaan der kerk van St. Sul-
pice rigtte. De hertog van OR-
LEANS , regent, en de hertog van 
AREMBERG , schonken hem elk 
eene jaarwedde van 1500 livres. 

„Hij overleed te Parijs, in 1728, 
na de anglikaansche godsdienst 
te hebben afgezworen, en heeft 
nagelaten: l.o Beschrijving van 
een uurwerk,.' om de tijden op 
zee te meten, Parijs, 1726 iin 
4.toj _r2.o Kunstmatige regel 
der tijden, .1717, in 8.vo, her
drukt in 1737, met bijvoegselen 
door JÜLIÜS LE Rov [S. LEPAUTE 

heeft zijne werken beschreven 
en de bijzonderheden zijns le
vens - bijeenverzameld]. 

SULPITIA , eene Romeinscho 
dame, de vrouw van CALENDS, 
bloeide in het jaar 90,naJ. C. 

^Er bestaat van haar een Latijnsch 
dichtstuk tegen DOMITUBDB, Dl 
ediclo DOMITIANI , over de uit-
roeijing der filozofen. Het is 
waar dat deze uitroeijing, onder 
eenen vorst zoo als DOMITIAKDS, 
tegen die soort van menschen 
niet veel bewees j maar de goede 
VESPASIANÜS en anderen zijn 
evenzeer 'verpligt geweest, er 
zieh van te ontdoen, teneinde 
de orde en de rust inden staat 
te handhaven. Zij had ook een 
dichtstuk over de huwhjksmf 
vervaardigd , waarvan men m 
verlies moet betreuren, W 
minste indien de lof, door Bn-
TIALIS aanhelzelvetoegezwajud, 
niet overdreven is. Haar gOm 
tegen DOMITIANUS komt, >«"» 
nigd met den. PETBORH» *m 
Amsterdam, 1677, m 2* j 
voor in de Poet® Wf^ff0 
Leyden, 1731, 2 dl.*, « *; 
mAnhk Corpus lf f ^ 

schillende Fransche vertalmgen 
van hetzelve. 

SDLPITIÜS-APOIUNARÏS. - -

APOLUNARIS (C. SDWIMOSJ-

SDLPIOTUS-SEVEUUS, een g ' 
keiijk geschiedschrijver,inj, 
in Agtitanië, in den o j j * 
van Toulouse, alwaar zijne 
milie eenen vrij aanzienliF 
rang bekleedde, geboren, i 
dra hij zijne studiën volb^b 
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had, begaf hij zich naar de pleit-
zaal , en deed er zijne welspre
kendheid bewonderen. Hij ging 
de banden des huwelijks aan ; 
maar toen zijne vrouw kort 
daarna overleden was, besloot 
hij zich geheel en al met de 
dienst van God, en de uitoéfe--
ning der christelijke deugden 
bezig te houden. Hij verbond 
zich eerst aan den H. PHÉBADE 
of JITADIÜS, bisschop van Agen, 
en vervolgens aan den II. MAU-
TINUS van Tours, volgde zijne 
raadgevingen, en was zijn ge-
trouwsle leerling. Het juiste jaar 
van zijnen dood is onbekend ; 
men weet slechts dat hij in het 
begin der 5.° eeuw overleed, 
volgens pater PKATO in 410, en 
volgens anderen in 429. SULPI-
TIOS SEVEKUS bezat groote goe
deren in de nabijheid van Ton-
louse en bediende zich van de
zelve, om de armen in staat te 
stellen te arbeiden, want daar 
hij een groote vriend van den 
arbeid was, wilde hij hen in de 
werkeloosheid niet voeden. Zijne 
godsvrucht sloot noch de be
leefdheid noch de vrolijkheid 
uit, zoo als men zulks kan 
zien uit het begin van zijnen 
•Bn'e/aanBASsuLA, zijne schoon
moeder, en uit dien, welken 
hij aan den H. PAULINUS schreef, 
terwijl hy hem eenen kok zond, 
wiens geheele wetenschap be
stond, in het zeer slecht toe
bereiden van eenige moes-groen
ten. De H. PAULINUS van Nole, 
de H. PAULINUS van Perigueux, 
VENANTIUS-FOBTUHATUS zwaaijen 
aan SÜLPITIÜS SEVERUS den heer
lijksten lof toe. Hij had de 

XXIII DEEL. V 

heilige wijdingen ontvangen; 
maar het schijnt niet, dat hij 
priester is geweest. Men leest 
in GENNAMUS dat SULHTIUS SE-
VEUUS , zich in zijnen ouderdom 
door de pelagianen^ deed ver
schalken , en dat hij, na zijne 
dwaling te hebben ingezien, 
zich tot een vijfjarig stilzwijgen 
veroordeelde; maar HIEUONYMUS 
DE PRATO heeft, in het Leven 
van SULMTIUS, bewezen, dat 
het verhaal van GENNAMUS den 
'geheelen schijn eener fabel had. 
Verscheiden geleerden hebben 
hem, op het gezag van den 
H. HiERoiraius, van Milleranis-
mus (zich aan het duizendjarige 
rijk vasthoudende) beschuldigd. 
Het is waar, dat deze kerk-lee-
raar de zamenspraak, Gallius 
genaamd, veroordeelt, en dat 
Paus GELASIÜS dit werk onder 
de apocryphe boeken stelt; maar 
het is juist wijl het valsche 
gissingen, betrekkelijk den we
deropbouw des tempels van Je
ruzalem , en de herstelling der 
wettelijke plegtigheden door den 
antechrist bevatte (zie eene ver
handeling in Raccolta di opus-
coli scientifici, 18.edl., Venetië, 
1748, en de 5.« Verhandeling 
van PRATO, in zijne uitgave van 
SULPITIUS, l.e dl.) Wij hebben 
hem te danken eene uitmuntende 
beknopte gewijde geschiedenis, 
getiteld: Historici Sacra. De
zelve bevat op eene zeer be
knopte "en toch zakelijke wijze, 
al hetgene wat er van eeuw 
tot eeuw, van de schepping der 
wereld af, tot op het consu
laat van STILICO , in het jaar 
400 na J. C. is voorgevallen. 
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Dit werk heeft aan SULPITIDS 
den naam van Christeli/jken 
SAIXUSMUS doen geven, wijl 
hij bij het schrijven deszelven 
zich dezen geschiedschrijver ten 
voorbeeld heeft gesteld. Men 
moet bekennen, dal hij hem, 
wat de zuiverheid en sierlijk
heid des stijlsbetreft, evenaart. 
Men vindt in zijn boek eenige 
bijzondere gevoelens, zoowel 
met betrekking tot de geschie
denis als tot de tijd-rekenkunde; 
maar deze gebreken beletten 
niet dat hij voor den eersten 
der schrijvers van beknopte ker
kelijke geschiedenissen wordt 
gehouden. SLEIDAKÜS heeft er 
het vervolg van geleverd, vrij 
sierlijk geschreven, maar daar 
hij protestantsch was, is hij 
die secle zeer gunstig. Eenan
der werk, dat aan Sun>mus-
SEVERDS zeer tot eer verstrekt 
is het Leven van den H. MAR» 
TIKUS, hetwelk hij op verzoek 
van verscheiden zijner vrienden 
zamenstelde. 'Nog heeft men 
van hem ïhie Samenspraken 
en verscheiden Brieven, die be
langrijke trekken uit het leven 
van den II. MAMTOUS bevat
ten. Men heeft hem verweten 
van al te ligt geloof te heb
ben gehecht aan mirakelen, en 
er te hebben aangevoerd, die 
niet genoeg bewezen waren; 
maar er komen er verscheiden 
onder voor, waarvan hij oog
getuige is geweest, en men moet 
bekennen dat ten opzigte van 
buitengewone daadzaken, door 
wijze, deugdzame en verlichte 
schrijvers verhaald, de critiek 
van zekere geleerden, dikwerf 
in eene valsche kieschheid ont

aardt , die minder acht slaat op 
de bewijzen en het gezag des 
geschiedschrijvers, dan op den 
aard der gebeurtenis, die niet 
altijd in overeenstemming is, 
met hunne wijze, om de in-
zigten en wonderen der Voor
zienigheid te waarderen. Het-
gene wat veeleer mistrouwen 
ten opzigte van het verhaal van 
SULPITIÜS-SEVEKUS ZOU inboeze
men, is zijn al te duidelijk 
streven, om den heiligen MAK-
TINÜS boven alles te verheflen, 
wat toenmaals den roep van 
heiligheid, en de gave van hei
ligheid genoot, hetwelk vooral 
blijkt uit zijne zamenspraken, 
en nadrukkelijk uit Zam» 
spraak I , N.°» 16, 17 en:1J 
Men vindt ook dat hij uw, 
zeer ingenomen is ten gunste 
van het kloosterleven, en w 
ten koste, van hetgene wattty 
aan wereldlijke priesters enze is 
aan bisschoppen verschuldigd s, 
waarover hij als ter loopsspre^ 
en aan welke bji het ato ««» 
misdaad schijnt toetere!enen, 
van niet naauwkeurigl«K J J 
als de monniken te leven, van 
te paard te rijden, in plaats wj 

enkel ezels te bestijgen» F 
met pij-stoffen e n j y * j j $ 
kels te zijn gekleed, j w 
zeker niet het uitwerksel eene 
schitterende pracht was. J J J 
deze gebreken kunnen^in oe 
schrijver geen gebrek angoe 
trouw doen vooronderstel en, w 
hem daadzaken zou hebben j e» 

uitvinden, welke hij *egt *JJ 
gezien, of van onverwegig 
getuigen vernomen e new 
Het is op de waarheid van JJ» 
verhaal dat hij den voordo 
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van den H. MARTIKDS op de 
heiligen van zijnen tijd grondt, 
en men moet niet gelooven, 
dat hij zijn verhaal naar het 
denkbeeld van dezen voorrang 
regelt, ofschoon dergelijke ver
gelijkingen weinig strooken met 
den geest der ware godsvrucht, 
en dezelve met grond veroor
deeld worden door den schrijver 
der Navolging van- J. C., 3.e 

Bk. 58.e Hdl. Zonder, voor het 
overige, datgene in aanmerking 
te nemen, wat SULPITIUS-SEVE-
RCS van dezen beroemden bis
schop verhaalt, is het zeker, 
dat de heilige MARTINUS, onder 
al degene, die hem gekend 
hebben, als een wonderdoe
ner (thaumaturgus) wordt be
schouwd ; en de wijze en deugd
zame geschiedschrijver verdedigt 
zeer wel zijne opreglheid en zij
nen afkeer van alle overdrijving 
in zijne 3.e zamenspraak, N.° 5. 
De beste en volledigste uitgave 
zijner geschriften is die van 
Verona, 1741, 2. dl.» in 4.l°, 
door pater HIERONÏMDS DE PRATO, 
oratorist derzclfde stad. Deze 
uitgave is verrijkt met verschil
lende tekstverklaringen, met 
aanteekeningen, geleerde verhan
delingen en het Laven des hei
ligen. HACK en ELZEVIR hebben 
er ook zeer schoone uitgave van 
geleverd, maar wanstallig ge
maakt door dweepachtige aan
teekeningen, in welke men ech
ter toestemt, dat alles wat het 
protestantismus heeft onderno
men te hervormen, bestond ten 
tijde van SÜLPITIDS-SEVERUS , en 
langen tijd vóór hem. — Er ïs 
nog geweest een heilige Sin> 

MTIUS-SEVERUS , bisschop van 
Bourges, in 691 overleden; en 
de heilige SULPITIOS de Goede, 
of de Vrome, mede bisschop van 
Bourges, in 644 overleden. 
Beide onderscheidden zich door 
hunne deugden en hunne ge
leerdheid. Er bestaan eenigo 
Brieven van den laatste in de 
Bibliotheek der kerkvaders. BA-
RONIÜS en andere uitgevers van 
het Roomsche Martyrologium ver
warren SULPITIÜS-SEVERÜS , den 
kerkdijken geschiedschrijver, 
met SULMTIUS SEVERDS, bisschop 
van Bourges: deze dwaling is aan 
den dag gebragt door BENEDIC-
TÜS XIV, in zijne voorrede tot 
het Martyrologium door hem in 
1749 in het licht gegeven; hij 
bewijst hierin dat de H. Stoel den 
naam van den geschiedschrijver 
SULMTIUS-SEVERUS nooit in het 
Martyrologium heeft geplaatst. 
Er wordt hem echter sedert on
heugelijke tijden in de kerk van 
Tours eene hulde of vereering _ 
(culte) bewezen. 

SÜLPITIOS (GÈLLUS), uit de 
beroemde Piomeinsche familie 
der SÜLPITIOSSEN , was een der 
eersten onder de Romeinen, die 
natuurlijke gronden voor de ver
duisteringen der zon en der 
maan aanvoerden. In het jaar 
168 vóór J. C. krijgstribuun 
bij het leger van PAULÜS Ü5MI-
LIUS zijnde, en eene maansver
duistering, in den nacht voor
ziende, welke den dag voorafging, 
tot het leveren van eenen slag 
aan PERSEÜS bepaald, vreesde 
hij dat de soldaten, hieruit een 
slecht voor teeken zouden aflci-

2 
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den. Met toestemming van den 
consul ••liet hij hen dus bijeen
komen, verklaarde hun de ver
duistering , en berigtte hen, 
dat dezelv.e den volgenden nacht 
zoude plaats hebben. Dit berigt 
genas de soldaten van hunne bij-
geloovigheid, en deed hem als 
een' buitengewoon man beschou
wen. Twee jaren later (166 vóór 
J. C.) vereerde men hem en 
MARCELLUS met het consulaat. 
— SEKVIUS SULPITIÜS RUFÜS, 
een uitmuntend regtsgeleerde 
ten tijde van CICERO, een man : 
die zich evenzeer door zijne 
deugden als overige hoedanig
heden aanbeval, en consul even 
als de voorgaande, was uit de
zelfde familie. Men heelt van 
hem eenen zeer schoonen Brief, 
vol goede wijsbegeerte, aan CI
CERO geschreven, om hem over 
den dood van zijne dochter TUL-
LIA te troosten., Dezelve komt 
voor in de verzameling der 
Brieven van CICERO. 

* SUMOROKOFF (ALEXANDER PE-
TROWITSCH) , een beroemde Rus
sische letterkundige, teMoskm, 
uit eene aanzienlijke familie, 
in 1727 geboren. Hij is de 
schepper van het Russische too-
neel. SUMOROKOFF , tot het be
roep der wapens bestemd, werd 
te Petersburg in het kadetten-
collegie opgevoed, en volbragt 
er zijne studiën met den mees
ten roem. Eenige losse Dicht-
stukjes, welke hij in het licht 
gaf ,• verwierven hem roem , en 
maakten zijne bevordering ge
makkelijk. Bij het verlaten van 
het collegie, werd hij adjudant 
van den graaf GALLOWKIN , en 

later van den graaf RASDMOWSKI; 
deze beval hem bij den graaf 
IWAN SCHÜWALOF , eenen heer, 
die grootcn invloed bij het hot 
had, aan, die hem onder zijne 
bescherming nam, en aan de 
keizerin ELIZABETH voorstelde. 
Reeds vroeg was hij met geest
drift bezield voor de Fransche 
classieke schrijvers, en voorde 
dichters CORHEILLE, RACIMS en 
VOLTAIRE. In 1756,alzooinden 
ouderdom van 29 jaren, deed Iiu 

zijn eerste treurspel, M > £ 
het licht verschijnen, hetwelk 
de keizerin op het hof-tooneel 
deed uitvoeren, en dat eenen 

verbazenden bijval yond. D j 
bijval, en die, welke aanzge 
overige werken l e n d e ™ 
verwierven SUMOROKOFF de guns 

ten des hofs. ELI^ETH J 
:noemde hem tot brigadier,dV 
recteur des tooneels, en ve ze 
kerde hem eene jaarwedde n 
4000 roebels.' Onder de k 
stondige regering van P ^ " 
behield hij zijnen rang: «UJ^ 
jaarwedde, en toen CAB»' 
II alleen op den troon iJ* 
benoemde zij hem tot f a | a a ; 
gaf hem de St. Ann^f d. 
vereerde hem met de v ^ 
ste onderscheiding- ülJ l 778 , 
leed te Moskau, *&&<& 
SUMOROKOFF w in alle y , * 

spel, lierdicht Jf eUiM 
eUeeft zelfs in den h i s t o i j ^ 
stijl geschreven. HyM 
aantal treurspelen J»°* «,,. 
waarvan de voornaanisto*^ 
Koreff; Arislom; » f l

 lging 
Truvor; Hamlei, m *l)Jra; 
van SHAKESPEARE; * ' • „ , ; 
Vischela; de valsche DeM<ri 
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Mkislaw. Onder zijne blijspe
len noemt men: Trissotin,eene 
navolging der Geleerde vrouwen 
van MOLIÈRE ; Tartufe, volgens 
denzelfden schrijver; de Regter; 
de Ifawelvjlistivist; de Legataris; 
de Voogd; de Afgunstige; de • 
Moeder,, medeminnares der doch
ter enz. Men heeft ook van 
hem zangspelen, zoo als: Al-
cestus; Céphalus en Procris; 
icisenz-. Liederen; dichtstukjes; 
Anacreontische gedichten; Pinda-
rische Oden; eene goede Ver
taling der Psalmen; maar hij 
heeft vooral uitgemunt in zijne 
Herders- en Treurzangen, in 
zijne Fabelen en Hekeldichten. 
Men kende vóór hem een' ande
ren beroemden dichter, SOMORO-
SOFF, die aan het tooneel eenige 
zeer middelmatige stukken gaf; 
maar SUMOROKOFF heeft hem niet 
kunnen evenaren in zijne Oden, 
noch in zijne Anacreontische 
zamenstellingen. De stijl van 
den tweede is zuiver, wellui
dend, vol verbeeldingskracht én 
vuur in de verzen, en in het 
proza is hij duidelijk, beknopt 
en levendig; doch te zeerleen-
spreukig, zoo als men zulks 
opmerkt in zijne Kronyk van 
Moskau, in zijne. Geschiedenis 
van den eersten opstand der 
STRELÏTSEN in 1682, en in zijne • 
Geschiedenis van -den opstand 
van STENKO-RAZIN enz. Deze 
schrijver opende om zoo te spre
ken , het eerste tijdvak der goede 
Russische letterkunde, en men 
zag in hem den man van genie, 
die, te midden der Noortlsche 
ijsschollen, in al zijne geschriften 
eene der vruchtbaarste verheel- I 

V 

dingskrachten, een uitgelezen 
gevoel, eene kracht ontwik
kelde, die tot dusverre bijna 
het uitsluitend voorregt der be
woners der schoonste luchtstre-
ken van Europa scheen geweest 
te zijn. Zijne Volledige werken 
zijn door NOVIKOFF in het licht 
gegeven, Moskau, 1787, 10 
zware dl.» in 8.™ Het Leven van 
SUMOROKOFF is in het Russisch 
beschreven, en COXE spreekt 
met lof over hem, in zijne Reis 
door Rusland. DJIITRIEWSKY , 
lid der Russische akademie van 
schoonè letteren, sprak in 1807, 
zijne Lofrede uit. Dit stuk is 
langwijlig en vervelend. 

SUPPERVILLE (DANIÖL DE) , pre
dikant der.Waalsche gemeente 
te Rotterdam, werd in 1657te 
Saumur in Anjou geboren, en 
maakte aldaar goede studiën. 
Hij studeerde later te Geneve, 
begaf zich in 1685 naar Hol
land , en overleed te Rotterdam 
den 9 Junij 1728. Men heeft 
van hem: 1.° Les devoirs etc. 
{De pligien der bedrukte kerk), 
1691, in 8.fo; — 2.° Semons 
{Leerreden), in 8.T0, 4 dl.n, 
waarvan de 7.° uitgave is van 
1726; — 3.o les Véritês etc. 
[De ivaarheden en pligten der 
godsdienst), bij wijze van ca
techismus , 1706; — 4.o Traite 
leerhandeling over den tvaren 
avond-maalganger), 1718 enz. 
Deze werken staan bij de pro
testanten in groote achting. •—. 
[Zijn zoon, mede DAmëL ge
naamd, te Rotterdam den 2 
December 1696 geboren, heeft 
zich in de ontleed- en heelkunde 

3 
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zeer beroemd gemaakt, en is 
aan het hof van den markgraaf 
van JSayreuth, in 1770 over
leden]. 

SöRBECK (EUGENIUS PETRUS 
BE), te Parijs, in 1678 gebo
ren , was kapitein bevelhebber 
der algemeene compagnie van 
Zwitsers, bij het regiment der 
gardes, en diende Frankrijk, 
met even zoo vele dapperheid 
als ijver. Wegens zijne kunde 
v/erd hij als honorair-lid der 
akademie van opschriften aan
genomen. Hij overleed te Ba-
gneux bij Parijs in 1741. Men 
heelt van hem in handschrift 
eene Penning-geschiedenis der 
Romelnsche keizers mn JULIUS 
CAESAR af tot de regering van 
KONSTANTWN den Groote, waar
in hij vele geleerdheid heeft 
ten toon gespreid. 

SimiiiNA, veldheer der Parthers, 
in den oorlog, tegen de Romei
nen, aangevoerd door CRASSUS, 
in het jaar 58 vóór J. C , was 
heneden den koning wat den adel 
en de rijkdommen betreft, maar 
overtrof . hem in dapperheid, 
in bekwaamheid en in onder
vinding. Hij was het die ORO-
DES op den troon had geplaatst. 
Hij onderscheidde zich door de 
nederlaag van het Romeinsche 
leger onder CRASSUS; maar be-
zwalkte zijnen roem door zijne 
trouweloosheid. Hij liet den 
Romeinschen generaal een mond-
gesprek vragen, ten einde over 
een vredesverdrag te onderhan
delen , en deed hem in plaats 
daarvan lafhartiglijk vermoor
den : sommigen zeggen, dat men 

hem levend wilde gevangea 
nemen, en dat men hem enkel 
van het leven beroofde, wijl 
hij zich verdedigde: eene omstan
digheid , welke dit verraad niet 
minder hatelijk maakt. SÜRENA 
voegde de beleedigende bespot
ting bij den meineed. Hij trok 
Seleucia zegepralend binnen, 
en zeide dat hij CRASSUS mede-
voerde. Hij had een der ge
vangenen genoodzaakt dezen 
Romeinschen veldheer voorte-
stellen, en deed dezen valschen 
CRASSUS met allerlei bitteren 
hoon overladen. SuRENAhadmet 
lang genot van het vermaak 
zijner zegepraal, want na zich 
bij ORODES verdacht te hebben 
gemaakt, liet deze vorst hem 
ombrengen. SDRENA heeft aan 
den grooten CORNEIIXB, m lo74, 
het onderwerp tot zijn laatst 
treurspel geleverd. 

SURENHÜSIUS (WIUEM). een 
Hoogduitsche schrijver der i<-
eeuw, zeer ervaren m de o^. 
breeuwscheMaal, is voorname
lijk bekend door eene gom 
uitgave der Mischna, a » <* 
aanteekeningen der rabbijnen 
MAIMONIDES en BAHTKSOBA , m«l 

een Latijnsche vertaling en ge
leerde commentariën van «»• 
uitgever. Dezelve •ffW" 
Holland van 1808-170} 8» 
drukt, in 6 boeken of ^ 
'in.fol. (Zie HIM-BL de Oude, 
JüDA HAKKADOSCH). 

* SüRIAN (JOANNES BAPflJj)' 
bisschop van f me, en beroem 
de kanselredenaar, den *" D J tmb6r 1670 s ie Samt-Ckatn^ 
in Provence, geboren. (W* 
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moires pour servir a l'histoire 
ecclêsiastique du 18.e siècle zeg
gen in 1668). Hij begaf zicii 
in de congregatie van het orato
rium en wijdde zich in dezelve 
aan het predik-ambt. Twee 
Adventen en twee Vasten, welke 
hij voor den koning predikte, 
vestigden zijnen roem en ver
wierven hem, in 1728, het 
bisdom Vence, suffragaan van 
Embrmi. Hij was lid der 
Fransche akademie, volgde bij 
dezelve DE COISLIN, bisschop 
van Mets op, en had er D'AMBI
EERT tot opvolger. Deze akade-
micus, volgens gebruik, belast 
om voor dezelve de lofrede van 
zijnen voorganger te houden, 
drukt zich in zijne receptie-rede 
aldus uit: » Be bisschop van 
Vence had aan zich zelven 
alleen, den roem en de eerbe
wijzen te danken, welke hij 
genoten heeft. Hij was onbe
kend met listige rekkelijkheden, 
laaghartige kuiperijen, en al 
die verachtelijke hulpmiddelen, 
die door vernederingen tot waar
digheden geleiden. Hij was 
welsprekend en deugdzaam, en 
door deze beide hoedanigheden 
verwierf hij de bisschoppelijke" 
waardigheid en uwe stemmen." 
Na gesproken te hebben over den 
aan godsdienstige redevoerin
gen eigenen stijl, voegt D'ALEH-
BERT er bij: » Zie daar het 
kenmerk der welsprekendheid 
des redenaars, die thans door 
u betreurd wordt; dezelve was, 
even als de godsdienst en de 
waarheid, hartroerend zonder 

V 

kunst. Hij scheen dezelve ge
vormd te hebben, naar het 
voorbeeld dier edele en eenvou
dige redevoeringen, door welke 
een uwer doorluchtigste leden (*), 
aan het edele en gevoelige hart 
van onzen monarch, nog kind 
zijnde, de deugden inboezemde, 
waarvan wij thans de vruchten 
smaken, enz." Er bestaat ech
ter een groote afstand van 
SUKIAN tot MASSIUON. De leer
rede over het Klein getal der uit
verkorenen wordt voor het mees
terstuk van SURIAN gehouden. 
Dezelve komt, met eenige andere 
van 'dezen redenaar voor, in 
de verzameling van Sermons 
etc. [Leerreden voor alle dagen 
van de Vaste), Luik, 1738, 
2 dl.», in 12.m° Zijne Petit-
Carême, in 1719 gepredikt, is 
in 1778 gedrukt. In 1733,' 
sprak hij in de hoofdkerk van 
Parijs de lijkrede uit van Vic-
TOR AMEDEDS , koning van Sardi
nië. Hij overleed den 3 Augustus 
1754. 

SURIS (JOANNES JOZEF), een 
Jesuit, te Bordeaux, in 1600 
geboren, is in de 17.e eeuw 
beroemd geweest door zijne 
deugden, zijnen ijver, zijne 
begaafdheid voor de zielzorg, 
en het groote vertrouwen, het
welk hij van eene menigte door 
hunne geboorte en hunne gods
vrucht doorluchtige personen 
genoot. Hij overleed in 1665. 
Men heeft zijne ascetische ge
schriften, in 2 dl.» in 12.™», 
te Avignon gedrukt, en eene 

(*) SIAS.SIM.OX, in zijn PetU Carêrnc. 

http://SIas.sim.ox
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verkorting derzelve onder den. 
titel van Dialogues etc. {Uitge
zochte geestelijke samenspraken 
waarin de christelijke volmaakt
heid, voor alle soort van per
sonen verklaard wordt), te 
Nancy, 1704, in 12.»» 

SORIREY. DE SAINT REMY(PETRÜS), 
in de parochie van Acqueville-
in Nomandijë geboren: provin
ciaal commissaris der artillerie, 
te Parijs in 1716, in den 
ouderdom van omtrent 70 jaren, 
overleden, heeft zich onder
scheiden door zijne -werken en 
zijne geschriften. Onophoudelijk 
hield hij zich bezig, met het 
maken van proefnemingen, en 
de ontwikkeling der kunsten, 
welke tot zijn beroep in be
trekking stonden, en ontving 
verscheiden bewijzen van wel
willendheid van wege LODEWIJK 
XIV. Men heeft van hem: 
Recueil etc. (Verzameling van 
Gedenkschriften der artillerie), 
Parijs, 1745, 2 dl.», in 4 > , 
waarin hij met vele keuze en 
orde datgene verzameld heeft, 
wat dit gewigtige gedeelte der 
nieuwe taktiek betreft. 

SURTTA, of liever ZURITA 
(HIEROMÏMUS), van Saragossa, 
sekretaris der inquisitie, in 
1580, in den ouderdom van 
67 jaren overleden, heeft zich 
door zijne kunde beroemd ge
maakt. Er bestaat van hem: 
1." Geschiedenis van Aragon, 
tot aan den dood van FERMNAND 
den Catholijke, 7 dl." in fol. •„ 
— 2.o Aanmerkingen op het 
reisboek van ANTOMUS, op 
CESAR en op CLAUDIANÜS. 

SURIUS (LAÜRENTIUS) , een 
ascetisch, schrijver, te Luhech^ 
in 1522, geboren, studeerde 
te Keulen met PETROS CAM-
SIUS, en werd religieus in hét 
karthuizer-klooster dier stad. 
Na zijne orde door zijne deug
den gesticht te hebben overleed 
hij te Keulen, in 1578. Paus 
PIÜS V stelde hem grootelijks 
op prijs, en schreef aan zijnen 
prior te Keiden, hem alle ver
kwikkingen toetestaan, welke 
zijne zwakheden en zijne onaf-
gebrokene inspanningen mogten 
kunnen vorderen. Er bestaan 
van hem een aantal werken. 
De voornaamste zijn: 1.» eene 
Verzameling van Conciliën, 4 dl." 
in fol, Keulen, 1567; - 2.» 
Levens der Heilpgen. Hij had 
achtereenvolgend 6 deelen van 
dit werk, van 1570 tot 1575, 
in het licht gegeven; maar 
nadat verscheiden geleerden, 
ter meerdere volmaking van 
hetzelve hem bouwstoffen nar
den geleverd, begon hij aan eene 

nieuwe uitgave te werken, au 
gaf het -2.» dl. daarvan ia -m 
licht toen de dood hem overvie-

JACOBDS MOSAMDER, een reli
gieus van hetzelfde klooster, 
zette het werk van Sroius voort. 

Men heeft er te mm, 1U 

1617, eene volledige uitgave, 
in 6 dl.» in fol.vanmhet»«jj 
gegeven. SDRIÜS heeft gebJ* 
gemaakt van de verzameling 
van LODKWHK LirroüAKi-
vrijheid, welke hij zich gegevjj 
heeft, om den stijl van W 
oorspronkelijke te beschaven eu 
te veranderen, en er uit * « 
te laten, wat hij met n odi, 
oordeelde, heeft ook datgene 
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in minachting gebragt, wat hij 
er het best van behouden heeft; 
— 3.° eene Geschiedenis van 
zijnen tijd, onder den titel van 
Gedenkschriften, welke begint 
met 1514; dezelve is na el
kander voortgezet door ISSELT, 
door BHACHEL , tot in 1651, 
door THDLDEN tot in 1660, en 
door HENDRIK BREWER tot in 
1673. Dezelve is een vervolg 
der kronijk van NAUCLERUS J 
het schijnt dat SURIUS dezelve 
enkel ondernomen heeft, om 
de kwade trouw van SLEIDAN 
aantetoonen, die de geschiedenis 
van zijnen tijd op eene verre
gaande wijze verminkt heeft. 
SPONDANOS spreekt er aldus over 
(ad min. 1556, in 8.™): Quce 
Sleidanus quwsitis calumniis vel 
impuris derisionibus peccavit, 
ut frequeniissime fecit, Lauren-
tius Surius censuris suis in 
semjtamrectam reduxit; —4.° 
Eene uitmuntende vertaling in 
het Latijn der Verhandeling 
van. GROH>ER , over de wezen-: 
lijke tegenwoordigheid van JESUS 
CHRISTUS na de Consecratie, 
onder dezen titel: De verilale 
corporis et sanguinis Christi 
in eucharistia , Keulen, 1560, 
in 4.*o Nog heeft hij in het 
Latijn vertaald de werken van 
TAULERUS, van RUISBROEK , van 
STAPHYLUS, en verscheiden strijd
schriften geleverd 

SURLET. —- Zie CHOIUER. 

f SURLËT BE CHOIUER (ERAS-
SIUS LODEWIJK, Baron), regent 
van België, gedurende de laatste 
omwenteling in dat land, werd 

V 

te Gingelom, bij St. Truijen 
(Belgisch-Limburg), den 29 No
vember 1769, uit eene oude fa
milie, die verscheiden .leden aan 
het Belgisch bestuur, aan de Kerk 
en aan de letteren heeft geleverd 
(zie de beide artikels CHOIUER), 
geboren. Na de verovering van 
het land van Luik door Frank
rijk, in het jaar V, werd hij , 
achtereenvolgend door de volks
verkiezingen, benoemd tot ad
ministrateur der departementen 
der Ourthe en der Neder-Maas, 
waarvan Luik en Maastricht de 
hoofdplaatsen waren. De ijver 
en het doorzigt, waarmede hij 
genoemde betrekkingen behar
tigde, verwierven hem de achting 
en de dankbaarheid zijner mede
burgers, die hem in 1812, als 
vertegenwoordiger van het dep.* 
der Neder-Maas, naar het Fran-
sche wetgevende ligchaam zon
den. DE CHOIUER bevond zich 
toenmaals sedert eenige jaren te 
Parijs, alwaar hij zich met han-
delzaken bezig hield, met welker 
bezorging hij eenige letterkun
dige en wetenschappelijke oefe
ningen-paarde. -Het gezelschap 
der beroemdste personen van dat 
tijdvak, nam ook een groot ge
deelte van zijne ledige oogen-
blikken in. In 1814 verliet hij 
het wetgevende ligchaam. Bij 
zijne terugkomst in zijn vader
land werd hij door zijne mede
burgers met geestdrift onthaald. 
Er opende zich voor hem eene 
nieuwe loopbaan. De regtscha-
penheid zijner inborst, zijn ge
zond oordeel en zijne werkelijk 
aartsvaderlijke zeden, deden alle 
stemmen op hem vereenigen, 

5 
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,en in 1816 werd hij als afge
vaardigde bij de staten-generaal 
van het koningrijk der Neder^ 
landen benoemd, ten einde bij 
dat ligchaam de nationale be
langen te verdedigen. Men weet 
in die gewesten, en zij die geene 
vreemdelingen in de openbare 
aangelegenheden van Europa 
zijn, hebben niet vergeten, met 
welk vuur van onafhankelijkheid 
en nadruk hij genoemde belan
gen wist te handhaven. Men 
herinnert zich ook, hoe hij in 
eene zaak, die toenmaals veel 
gerucht maakte, het schoonste 
en edelste karakter aan den dag 
legde, door, ofschoon hij in 
geenen deele voor de pleilzaal 
was opgeleid, de verdediging op 
zich te nemen, van een' zijner 
vrienden, die uit staatkundige 
gronden, door koning WILLEM I 
in regten was betrokken. Zoo 
wel voor het hof, als in de 
publieke opinie was de zegepraal 
van DE CHOKIER volkomen; maar 
de ministers, verschrikt door 
zijnen populairen invloed, die 
steeds toenam, slaagden er in , 
hem uit de kamer te verwijde
ren. Eerst in 1828, kwam DE 
CHOKIER, na eene elf-jarige af
wezigheid, in de tweede kamer 
terug. Hij spreidde er het zelfde 
karakter ten toon, legde er de
zelfde vaderlandsliefde aan den 
dag. Zoo vele bewezene dien
sten •, en de eervolle afzondering, 
waarin SCRLET DE CHOKIER, 
vroeger had geleefd, deden de 
oogen op hem slaan voor het 
presidentschap van het Bel
gisch nationaal congres, tijdens 
de snelle omwenteling, welke 
in België, ton gevolge van die, 

welke in Frankrijk, KMIEL X 
van den troon stortte, plaats 
had. De president moest elke 
maand vernieuwd worden; DE 
CHOKIER werd tot viermalen na 
elkander herkozen en zulks in 
de hagchelijkste omstandigheden. 
Het huis van \Oranje wapende 
zich en bedreigde Brussel; »E 
CHOKIER , aan het hoofd eener 
deputatie, uit het nationale con
gres, begaf zich naar Parijs, 
om de kroon van België, den 
hertog van NEMOURS , tweeden 
zoon van den koning der Fran-
schen, aantebieden. Tot groot 
leedwezen der Belgen, werd de
zelve niet aangenomen: later is 
dezelve gedeeld, door de oudste 
zuster des hertogs van MUOVRS, 
echtgenoote van koning LEOFOL» 

•I. De weigering aan DE CHO
KIER gedaan, had zijn hart diep 
getroffen, want toenmaals voor
zag hij deze verbindtenis niet» 
en bij het verlaten van,»» 
Palais-Royal, alwaar de depu
tatie ontvangen was, zeld?.!"{ 
tot een'zijner vrienden: »wu 
deze weigering, ben ^ , n 

onmogelijkheid geweest, ow 
aan den koning der Franscta, 
een millioen te vragen, o»»** 
te pas zoude komen, om «» 
aantal families van Brussel, (»_ 
door de omwenteling "> 
moede gedompeld zijn, « ... 
dersteunen." Toen eewgfin Uja 
daarna, het provisioneel bes «« 

zich op vaster grondslagen 2 
vestigen, benoemde het SoBjw 
DE CHOKIER tot regent *n 
België. Hij aanvaardde JZJ 
betrekking/den 24 FebruM 
1831. Aan het g e ^ t e ^ P ; 
belast, om hem dozen verheven 

file:///Oranje
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post aantebieden, antwoordde 
hij: » Na eene lange loopbaan 
van verkleefdheid en opoffering 
kan ik geen beter gebruik ma
ken van de, dagen, die mij nog 
te leven over zijn, dan dezelve 
aan mijn vaderland toetewijden! 
Maar, mijne Heeren! meer dan 
ooit, zal ik thans uwe vriend
schap, uw vertrouwen en uwe 
ondersteuning noodig hebben. 
Zegt aan uwe ambtgenooten, dat 
ik hetaanneem,enmij naar het 
verlangen van het nationale con
gres zal voegen." Maar deze 
even zoo deugdzame als'zedige 
burger, bekleedde zich, zoo als 
men het hem toenmaals hoorde 
zeggen, met deze verhevene 
magt, enkel om er een tijdelijk 
gebruik van te maken, en de op-
regtheid van dit zijn gezegde 
bleek daaruit, dat hij dezelve 
later zonder leedwezen, zonder 
eerzucht, hederlegde; terwijl hij 
België had behoed voor de, 
onder een minder openhartig, 
minder loyaai bestuur, onvermij
delijke gevolgen der schokken, 
welke het had ondervonden. Ook 
moet men het nationale congres 
van dat tijdvak, dat zijne inzig-
ten steeds ondersteunde, regt 
doen wedervaren. Maar als deze 
vergadering hem steeds haren 
steun leende, geschiedde zulks, 
wijl de regent' met haar steeds 
open-kaart speelde, zondereeni
ge achterhoudendheid noch uit-
vlugten, en door eene dusdanige 
openhartigheid, een wederkeerig 
gevoelen te zijnen opzigle uit-
okte Op, den 21 Julij 1831, 
legde de regent, na een al te kort 
bestuur, aan het tot de huldi-
Swg van koning LEOPOLD ver-

eenigd congres, zijnevolmagten 
over. Na met zoo veel- luister 
op het tooneel der wereld ge
schitterd te hebben, trok DE 
CHOKIER naar het dorp terug, 
waar hij het eerste levenslicht 
aanschouwde, en hervatte zijne 
eenvoudige levenswijze. Door 
de stad Luik zag hij zich tot 
lid van den senaat benoemen: 
maar boven dezen aanzienlijken 
post, heeft hij dien van verge
ten burgemeester van Gingelom 
verkozen. Daar leefde hij in 

. den schoot der studie, en te 
midden der landbouwkundige 
werkzaamheden, tot dat de dood, 
na eene slepende ziekte, den 
7 Augustus 1839 een einde 
aan zijn verdienstelijk leven 
kwam maken. Gedurende de 
geheele uitoefening zijner moei-, 
jelijke bedieningen, zoo min als 
na dezelve, heeft SÜRLET DE 
CHOKIER, geenen enkelen zijner 
vrienden verloren, noch zich 
den geringsten vijand gemaakt. 
Dit was de getuigenis, welke 
de president van het Belgisch 
nationale congres (DE GERLACHE), 
bij de huldiging van koning 
LEOPOLD, van hem aflegde. Te 
vergeefs stelde het besluit van 
het congres, hetwelk zijne ver
heffing bevatte, te zijner be
schikking en keuze een paleis 
der natie; hij verkoos er geen, 
en toen de deputatie van dat 
ligchaam zich tot hem begaf, 
om hem het regentschap aan
tebieden , bewoonde deze nede
rige man een lokaal van vijftig 
francs pr, maand. Hij ging 
alsnu een hotel betrekken, dat 
voor zijne behoeften toereikend 
was. Tot zijne huldiging had 
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men in de zaal van het congres | 
eenen troon opgerigt, doch de 
herhaalde aanzoeken van den 
president dier vergadering waren 
niet in staat, hem te bewegen 
om er plaats op te nemen; hij 
bleef staande. Na den afloop 
der plegtigll'eid, weder in zijn 
rijtuig gestegen, spande het 
volk de paarden uit, met oog
merk om zelf den regent te 
trekken; maar terwijl het daar
mede bezig was, ontsnapte DE 
CaouiER weder uit zijne koets, 
verloor zich onder de menigte, 
ontging alzoo deze naar slavernij 
gelijkende hulde. 

* SÜRVILLE (MARGARÈTHA ELE-
ONORA CLOTILDA DE VALLON-CHA-
LYS , vrouwe DE) , meer bekend 
onder den naam van CLOTILDE, 
eene dichteres der 15fi eeuw, 
in 1405 te Vallpn, een kasteel 
aan den linker-oever der Arde-
che, in het Neder-Vivaresche 
geboren. Zij ontving eene zorg
vuldige opvoeding, die toen
maals niet zeer gewoon was, 
en had tot leermeesteres hare 
moeder, PÜLCHERIADEFAYCOL-
LANJ die door haren geest en 
hare kunde schitterde aan het 
hof van GASTON-PHOEBUS , graaf 
van Foisc en Beam. CLOTILDE 
ontving van hare moeder den 
smaak voor de letterkunde, en 
slechts 11 jaren oud zijnde, ver-

. taalde zij in dichtmaat eene ode 
van PËTRARCHA. De bijval die 
aan zulke jeugdige proeve te 
beurt viel, deed'aan de beroem
de CHRISTÏNA DE PISAN zeggen: 
» Ik moet al mijne regten op 
den schepter van den Parmssus 
aan dit kind afstaan." Haar hu

welijk met BERENOER »Ë Sun-
VILLE , in 1421, deed haren 
ijver voor de studie niet ver
zwakken; en hare gedichten, 
bewonderd" door KAREL hertog 
van Orleans, volgens den abbé 
SALLIER , een' der beste dichters 
zijner eeuw, plaatsten haar in 
den eersten rang bij dien vorst. 
Zij ontving de uilnoodiging van 
verscheiden souvereinen, dienaar 
aanspoorden, om aan hun hof 
te komen, maar zij wilde haar 
gerust verblijf van Vallo», waar 
hare muse, zulke milde inge
vingen genoot, niet verlaten. 
Daar de koningin, MAKGAKOTA 
van 'Schotland, aan wie de her
tog van Orleans, de werken 
van CLOTILDE had bekend ge
maakt , haar niet tot zich kon 

lokken, zond zij haar eenen 
kunstmatigen lauwerkrans, M-

,zet met twaalf madelieven (fflJJ 
guerites), met gouden knoppen 
en zilveren bladen, en deze 
spreuk: Margaratham^T 
land aan MarganlU^ 
Helicon. Het juiste tijdstip ^ 
den dood van C W H " « J J 
bekend; »"«**£& 
zij meer dan 90 jareu« 
Na den dood van harea « W 
noot, die in e e n e n e o j 
derneming, welkehyged«g6 
het beleg° van (W-J J j 
beproeven, sneefde, a M V 
geheel en al aan de opvo«W 
van haren eenigea zoon j 
wijd. De meeste harerg^ 
ten ^ün.verloren geraalt.atl) 

degene die er W ^ w d 
heeft men enkel aan tg i 
te danken. Een harera stamm 

lingen, JOZEF S B O W J « ^ 
SÜRVILLE, een beroemde" 
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tak, vond, zegt men, terwijl 
hij' met eenen beoefenaar van 
het leenregt, in de handvesten 
van zijn huis, eenige familie-

.* papieren zocht, het handschrift 
zijner over-grootmoeder. Onbe
kende redenen beletteden hem 
dezelve oogenblikkelijk publiek 
te maken. Onder het schrikbe
wind, nam hij de vlugt, en 
week naar Zwitserland, alwaar 
hij zich bezig hield met de uit
gave der gedichten van GLOTILDE. 
In Frankrijk teruggekeerd zijn
de , werd hij er erkend, en in 
1798, te Puy-en-Velay gefusi-
leerd. Een zijner vrienden erfde 
het handschrift; uit diens handen 
ging het over, in die van den 
heer VAK DER BURG, die hetzelve 
in 1802, in 8.™ liet drukken. 
Men heeft er eene tweede uitgave 
van geleverd, in 1804, inl8.mo; 
en eenen herdruk, in 1825, in 
8.vo, in 12.m° en in 32.™° On
der de gedichten van &.OTILDE 
noemt men voornamelijk een 
Heldendicht, met het jaarmerk 
1422, waarin zij het vertrek 
van haren echtgenoot betreurt, 
die zich naar Puy-en-Velay, bij , 
KAREL VII had begeven. Bit 
heldendicht, in eenen bewon-
derenswaardigen stijl, vol be
valligheid , gevoeligheid en sier
lijkheid geschreven, werd echter 
naar men verzekert, gehekeld, 
door ALAIN CHARTIER, in zijne 
verzameling, getiteld: Fleurs de 
belle rhétoriqite. CLOTILDE ant
woordde er op door bijtende ron-
deelen, die den naij verigen dich
ter tot zwijgen bragten. Hare 
overige stukken zijn: een Lied 
Of eene Ode, waarin zij de zege-
Praal bezingt, door KAREL VIII, 

J in 1495, te Foronovo behaald, 
de drie gouden pleitgedingen, 
hetwelk eene groote overeen
komst heeft, met het vertelsel 
van VOLTAIRE , de drie manieren; 
Oden, tot lof van haren zoon en 
hare schoon-dochter'; Dichtregels 
op haar pas geboren kind; Losse 
dichtstukjes enz. Zij had een 
groot dichtstuk begonnen, geti
teld Lygdamir, hetwelk zij, ge
durende de zeven jaren harer 
vereeniging met BERENGER DE 
SURVIIAE , weder vergoot, in 
haar uitgestrekt ontwerp der 
Phelypeide. Het was gedurende 
dezen' zelfden tijd' dat zij haren 
roman, in heldendichten en her
derszangen van het kasteel der 
liefde ondernam, maar de hand
schriften dezer werken bestaan 
niet meer. De voornaamste hoe
danigheden , welke men in de 
gedichten van GLOTILDE aantreft, 
zijn eene voorbeeldelooze naïvi
teit, waarheid en kracht in de 
gevoelens, fijnheid en verheven
heid in de denkbeelden, en een 
bijzonder frisch koloriet in de 
beschrijvingen. Men heeft echter 
aan deze gedichten de hoofdza
kelijke verdienste der echtheid 
betwist, 'en men moet bekennen 
dat onder dè gemaakte tegen
werpingen, er eenige'voorko
men, op welke het moeijelijkis te 
antwoorden. De vertaling eener _ 
Ode van SAPHO , die aan het ' 
hoofd harer werken voorkomt; 
eene aanhaling van LCCRETIOS, 
wiens werk nog niet ontdekt 
was, en treffende zinspelingen 
op de gebeurtenissen der Fran-
sche omwenteling schijnen eene 
latere zamenstelling te verraden. 
Hoe kan men daarenboven ge-
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looven dat CLOWLDE over de 
wachters van SATÜKNUS heeft 
kunnen' spreken, waarvan de eer
ste in 1635, en de laatste in 1789 
ontdekt werd ? Het zou verder 
izeer gemakkelijk zijn te bewij
zen , dat de dichtstukken in de 
voorreden bevat, en die aan 
eenige beroemde vrouwen wor
den toegeschreven, alle verdicht 
zijn. Het denkbeeld, dat de ver
zameling, onder den naam van 
CLOTILDE DE SÜRVILLË in het 
licht gegeven, als een naar het 
oude gekleede, modern voort
brengsel beschouwt, is alzoo 
zeer waarschijnlijk; wat hier ook 
van wezen moge, deze gedich
ten, waarin men allerliefste stuk
ken aantreft, zullen steeds eene 
belangrijke lectuur aanbieden. 
Men kan over deze verzameling 
raadplegen, een geacht artikel 
van RAVNOUAUD, voorkomende 
in het Journal des savans van 
Julij 1824, en het artikel, het
welk de Biographie univ&rselle, 
aan CLOTILDE heeft toegewijd. 

SÜSANNA , dochter van HELCIAS 
en vrouw van JOAKJJI, uit het 
geslacht van JUBA , is beroemd 
in de H. Schrift door hare liefde • 
voor de kuischheid. Zij woonde 
'te Babyion met haren man, 
die de rijkste en aanzienlijkste 
zijner natie was. Twee oude 
booswichten ontvlamden voor 
haar in eenen misdadigen harts-
togt; en kozen, om haar zulks 
te verklaren den oogenblik waar
op zij alleen, en in haren tuin 
het bad gebruikte. Zij verrasten 
en bedreigden, haar, om , in
dien zij hun geen gehoor wilde 
geven, haar als een echtbreek-

ster te doen veroordeelen. Na
dat SÜSANNA eenen luiden gil 
had doen hooren, riepen de 
beide verleiders de huisbedien
den, en beweerden haar met 
eenen. jongeling gezien te heb
ben. SÜSANNA werd als schuldig 
veroordeeld j maar toen men 
haar naar de strafplaats voerde, 
vraagde de jonge DANiëL, door 
Gods geest bezield, een tweede 
onderzoek dezer zaak. Men on
dervraagde op nieuw de beide 
beschuldigers afzonderlijk. Zij 
spraken elkander in hunne ant
woorden tegen j de onschuld ze
gevierde , en zij werden in het 
jaar 607 vóór J. C. door het 
volk tot dezelfde straf veroor
deeld, waartoe zij onregtvaar-
diglijk SÜSANNA hadden doen 
veroordeelen. Als men deze hel
din met LUCKETIA vergelijkt, 
aan welke de Romeinen zulken 
grooten lof hebben toegezwaaid, 
kan men niet dan zuchten over 
de verblinding der zedemeesters, 
die de lafhartigheid eener vrouw 
verheffen, die zich uit wanhoop 
van eene misdaad te hebben Be
dreven, van het leven beroou, 

en de ware deugd mi? k e n X 
die de schande en den doou 
verkiest boven het bedrijven üior 
misdaad. (Zie LUCBETIA.) 

SUSON (de gelukzalige HEN
DRIK), een ascetisch schrijver, 
waarschijnlijk te Constans, ow 
trent het jaar 1300, n* <*J 
adellijke Zwabische tow*JL 
boren, begaf zich .in de OH» 
van den H. DOMIMCÜS, enovei 
leed te Vim in den geur aJ 
heiligheid, in 1366. Sownsgg 
zijn Leven beschreven. Men heen 
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van hem: 1.° Overwegingen op 
het Lijden onzes Heer en;—2.° 
verschillende Leerreden; — 3.° 
Horlogie der tvijsheid, in liet 
Latijn vertaald doorSoiuus, vol
gens een zeer onvolledig Hoogd. 
handschrift. Dit werk, zoodanig 
als hetzelve uit de handen des 
schrijvers is gekomen, werd 
reeds in het jaar 1470 gedrukt, 
en was reeds in 1389, dooreen' 
Franciscaner religieus, te Neuf-
ehdteau in Lotharingen geboren, 
in het Fransch vertaald. Deze 
laatste overzetting werd, na in 
den stijl door de Karthuizers 
van Parijs verbeterd te zijn, in 
1493, te Parijs, in fol. gedrukt. 
[De werken vanSusoN, zijn met 
zijn Leven, te Keulen gedrukt, 
1555—1615, in 8.™] 

SUTCLIFFE (MATTHEÜS), S Ü T -
cuviüs ,• een protestantsch god
geleerde van Engeland, ïn het 
begin der zeventiende eeuw, 
heeft verscheiden zintwistende 
verhandelingen zamengesteld, 
alle door dweepzucht en haat 
in de pen gegeven. Men kan 
er over oordeelen door zijn naam
loos geschrift, over de zooge
naamde Overeenkomst van het 
papismus en het mahometismus, 
Londen, 1604. Nog heeft hij 
nagelaten: 1.° Be vera CHRISTI 
Ecclesia,, Londen, 1600, in 4.t0; 
— 2.° Bc purgatorio, Hanau, 
1603, in 8.f<>; _ 3.oBemissa 
papislica, Londen, 1603,in4.t° 

SUTHOLT (BERKAEBDS), teHamm 
in Westfalen, op het einde der 
1R-e. eeuw geboren; hij was 
calvinist, en onderwees de regts-
geleerdheid te Harderwijk eil 

te Leyden. Het lezen derwer* 
ken van IZAAK CASAÜBON deed 
bij hem twijfelingen omtrent 
zijne godsdienst ontstaan; dat 
der heilige vaders en vooral der 
regtzinnige zintwisters, deed 
hem besluiten om zich openlijk 
als Catholijk te verklaren. De 
aartsbisschop van Sakburg gaf 
hem eenen leerstoel der regts-
geleerdheid. In 1625, benoem
de de hertog van Gulik hem 
tot zijnen raad. Het tijdstip 
van zijnen dood is ons onbe
kend. Men heeft van hem 
Verhandelingen over de Instel
lingen , waarvan eene der beste 
uitgaven is die van Amsterdam, 
1665. Dezelve worden op prijs 
gesteld. Volgens het gevoelen van 
ULBICH "HUBERT , heeft niemand 
dan hij, met meer verstand, de 
wijsbegeerte op de regtsgeleerd-
heid toegepast. Hij gaf ook de 
redenen in het licht, die hem 
bewogen hadden, het calvinis-
mus aftezweren, Keulen, 1625. 

SÜTOR. — Zie COUTURIER 
(PETRUS). 

* SUWAROW (PETER ALEXIS 
WASILIOWITSCH , Graaf van), 
een beroemd Russisch veldheer, 
in 1729 te Sushoi in Ukraine 
geboren, was van Zweedschen 
oorsprong. Reeds in zijne prilste 
jeugd, ontving hij eene geheel 
militaire opvoeding indekadet-
len-school van St. Petersburg. 
Zijn vader, die generaal was 
geweest, senateur geworden 
zijnde, veranderde van plan, 
en bestemde hem voor de magi
stratuur; maar de aandrang 
van den jongen SDWAROW be-
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hield de overhand, en het werd. 
hem toegestaan de loopbaan der 
wapens te omhelzen. Hij trad 
reeds in 1742 in dienst als een
voudig soldaat, en verduurde al 
de vermoeijenissen en onaange
naamheden van dezen onder
geschikten staat; tijdens deö 
zevenjarigen oorlog was hij offi
cier, deed zich in denzelven 
door zijne dapperheid opmerken, 
en gaf groote hoop van talen
ten , die hem eenmaal zouden 
onderscheiden. In 1762 ver
kreeg hij den rang van kolo
nel, en maakte in die hoedanig
heid de veldtogten mede tegen 
den muiteling PUGATSCHEW en 
de Poolsche zaamverbondenen. 
Hij behaalde op deze laatsten 
de overwinning van Stïalowitx, 
sloeg het léger, onder de beve
len van OGINSKI, hakte hem 
1000 man in de pan, en maakte 
700 krijgsgevangenen. Naar 
St. Petmburg teruggeroepen, 
bekwam SOWAROW de inspectie 
der grenzen van Finland. Be 
roem van den generaal ROMAN-
ZOFF , die zich door geheel 
Etiropa verspreidde, trok ook 
zijne aandacht; en daar hij de 
kunst des oorlpgs onder eenen 
zoo bekwamen meester wenschte 
te leeren, begaf hij zich naar 
het leger, hetwelk hij tegen de 
Turken aanvoerde. Het was als 
toen, dat SOWAROW zich waar
dig toonde om met zijn voor
beeld te wedijveren. Hij was 
reeds generaal, en in een zeer 
levendig gevecht, viel. hij. in 
de vijandelijke gelederen, wierp 
de liniën der Janilsaren over
hoop, doodde eigenhandig ver
scheiden derzelve, vulde eenen 

zak met' hunne hooiden, begaf 
zich naar ROMANZOIT , en ledigde 
den zak voor zijne voeten (1773). 
Men vertrouwde hem eene af-
deeling toe, aan het hoofd van 
welke hij ondanks alle pogingen 
der muzelmannen, den Donm 
overtrok, sloeg dezelve op hun
nen aftogt, trok op Silistria, 
aan, en sloeg zijne legerplaats 
voor die stad neder. Hij ver-
eenigde. zich vervolgens met den 
generaal KAMENSKÓI, de beide 
legers, uit vijf-en-twintig dui
zend man bestaande, sloegen 
dat van den Turkschen veld
heer, hetwelk veertigduizend 
soldaten telde, en ontwelde
den hem zijne artillerie, en 
een aantal vaandels, bij bet ge
vecht van Kosludje. Toen kort 
daarna de Tartaren van Kuban 
en van Budziak in, opstand wa
ren gekomen, en weigerden aan 
de Russische wetten te gehoor-
zamen, trokSnwAttow, ml/»* 
tegen hen op, sloeg hen vol
komen, en nookzaakte henden 

eed van getrouwheid aan OATHA-
HraA.Uaftele^en.-Dekeaenn 
zond hem haar portret, het ^ '» ' 
dimvrs-kruis, en benoemde neru 
tevens tot opper-veldheer. w 
is dit portret, wat deze W 
man in het vervolg steeds m 
zijne geliefkoosde ; * « f i j -
maakte, wanneer hij deschaaps 

vacht aflegde, die hem f w 
strijd tot dekkleed diende, ei» 
zijne gala-uniform aantoog-
1787 werd hij op nieuw » 
gen de Turken gebruikt» « 
men vertrouwde hem cte * • 
dedisins van Kinburn toe dat 
üecuging van nmu«- «• •-- -, ... 
door de vijandelijke vloot tJJ 
gerdwerd Daar hij deze plaat* 
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•wilde overrompelen, had de 
bassa van OözaUow, 6000 
manschappen doen ontschepen. 
SÜWAJROW zond hun slechts 1000 
tirailleurs te gemoet, met zijne 
instructiën, volgens welke deze, 
bij het zien der Turken, zich 
moesten houden als of zij ver
schrikt waren, eu in wanorde 
de vlugt nemen: dit gebeurde 
alzoo, en de Turken, die hen 
achtervolgden, naderden de stad, 
die SUWAROW dadelijk met tal
rijke bataillons verliet, hen in
sloot en alle over den kling deed 
springen5 hunne sloepen, die 
uilgezeild waren, om verster
kingen te halen, kwamen eerst 
terug toen zij geene hulp meer 
konden aanbrengen. De Russi
sche generaal, die steeds aan 
het hoold zijner soldaten vocht, 
werd zwaar gewond aan den 
hals ,• maar hij redde Kinbum. 
Een rijke eikenkrans, vol dia
manten , welke hem zijne souve-
reine zond, was de belooning 
dezer nieuwe heldendaad. Het 
Oostenrijksche leger, in bond
genootschap met dat der Russen, 
werd aangevoerd door den prins 
van Saksen-Coburg; nadat SU
WAROW, den 21 Julij 1789, 
vernomen had, dat die veldheer 
door den groot-vizier, die hon
derd-duizend man onder zijne 
bevelen had, omsingeld was, 
snelt hij hem met 10,000 Rus
sen te hulp, valt onverhoeds 
op de Ottomannen, terwijl hij 
zijne soldaten toeroept: «Mijne 
vrienden, ziet niet naar de 
oogen van den vijand; mikt 
op zijne borst, daar is het, dat 
gij hem treffen moet I" en in 
. XXIII DEEL. 

minder dan drie uren bleef hij 
meester van het slagveld. (De 
Oostenrijkers herinnerden zich, 
in 1799, deze gewigtige dienst 
niet, toen zij SDWAUOW in 
Italië verlieten, en hem alzoo 
de vrucht zijner zegepralen 
deden verliezen). Deze gedenk
waardige slag had plaats bij 
de rivier Riminsk, hetwelk hem 
door CATHAMNAII, den bijnaam 
van RIMINSKI deed geven, ter
wijl JOZEF II hem tot graaf van 
het Duitsche rijk verhief. Do 
generaal GONDOWITSCH had het 
beleg van Ismaïloiv opgebroken, 
dat gedurende zeven maanden, 
aan al zijne pogingen had te
genstand geboden. De opper-
veldheer POTEMKIN , liet de oogen 
vallen op den overwinnaar van 
Riminsk, en zond hem het be
vel, om die stad binnen drie 
dagen intenemen. Het was in 
het gestrengste van den winter j 
SUWAROW gehoorzaamde dadelijk 
en, op den derden dag, gaf 
hij, zonder te parlementeren of 
opeisching te doen, eensklaps 
bevel tot bestorming, terwijl hij 
tot de soldaten zeide:.» Mijne 
vrienden, de levensmiddelen zijn 
duur, geene genade!" De Tur
ken bieden den hardnekkigsten 
tegenstand, en de Russen, tot 
tweemalen teruggeslagen, maken 
zich eindelijk meester van de 
wallen, eu dringen in de stad 
door, die aan de vreesselijkste 
plundering werd prijs gegeven. 
Niets werd ontzien, op destra-
ten, in de huizen, in de mos
keen , moest alles over den kling 
springen: 40,000 Turken kwa
men bij deze bestorming om 

W 
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het leven, hetwelk met eenig 
regt aan SUWAROW den bijnaam 
van BlüLEï-IsMAët, den ;wreed-
sten vorst, die ooit over Ma
rokko geregeerd heeft, deed ge
ven. Nadat de vrede van Jassy 
een einde aan dezen Moedigen 
oorlog had gemaakt, moestSU
WAROW zijne overwinningen sta
ken tot in 1792, als wanneer 
de voortgangen van den Pool 
KosciuszKO, de aandacht van 
Rusland opwekten. Deze veld
heer had onder zijne standaards 
een aantal misnoegden vereenigd, 
onder welke hij voorname Pool-
sche heeren telde, die hun land 
van het juk des Peterburger ka< 
binets wilden bevrijden. SUWA
ROW werd benoemd, om hen te 
gaan beteugelen; hij begaf zich 
naar Warschau, en den 4 Oe-
tóber belegerde hij de voornaam
ste voorstad van hetzelve, Praga-
genaamd. Ondanks het vuur 
der talrijke batterijen, viel hij-
dezelve aan, maakte zich er 
meester van, (rok zegevierend 
Warschau binnen, en deed al
les sneven wat onder het be-; 

reik der zijnen viel; 20,000 Po
len vielen bij deze slagting. Deze 
overwinning besliste over het 
lot vanJPotet, dat weldra onder 
Rusland, Oostenrijk en Pruis-
scn verdeeld werd. CATHARINA 

' II gaf aan SUWAROW den titel 
van veld-maarsehalk, en schreef 
hem een' der vleijendste brieven, 
waarin zij hem onder anderen 
zeide; « Gij weet, dat ik nie
mand voor zijne beurt'bevorder, 
ik ben niet in staat den oud
sten onregt aan te doen; maar 
gij zïjt het die u door de be
teugeling van Polen tot veld

maarschalk hebt.verheven.'' Na 
deze onderneming, begafSUWA
ROW zich naar een zijner land
goederen bij Moskau, alwaar hij 
zich met den landbouw bezig 
hield. Middelerwijl was BONA
PARTE naar Egypte vertrokken: 
de Oostenrijkers waren er op 
bedacht, om hunne bezittingen 
in Italië terug te bekomen. Zij 
sloten een bondgenootschap met 
de Russen; en PAUL I benoemde 
SUWAROW tot opper-bevelhehber 
der troepen, welke hij naar dat 
land zond, hetwelk geheel door 
de Franschen bezet was. Men 
zoude al te breedvoerig moeten 
zijn, om de talrijke zegepralen 
optesommen, welke SDWABOW 
er op een zeer verzwakt leger 
behaalde, welker aanvoerders 
niet eenstemmig te werk gin; 
gen. In korten tijd maakte hij 
zich meester van Uahè, en de 
Franschen stonden ophetpunt, 
om hetzelve geheel ie ontrui
men, toenMAssEMAhentenuP 
kwam, PAUL I schonk by m 
gelegenheid aan SOWABOW ü«n 
titel van Prins luw*®1- iU" 
tusschen zag het kabinet van 
Weenen ongaarne de zegepralen 
der Russen, welke hun en 
grooten invloed zouden kunne» 
geven, op een geflest,*»* 
Oostenrijk ten minste zijne u 
zittingen wilde behouden: » 
liet Rusland aan zijne ®v™ 
krachten over, toen laatst» 
noemde verwachtte door zjna 
bondgenoot, in zijne laatstep 
gingen te worden bijgesprong6"-
Na verschillende gëbeurfcenis=e» > 
trok SUWAROW zijne troepen 
Zwitserland bijeen, volgen?" 
bevelen, die hij had ontvang, 
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om aldaar den aartshertog I A -
BEL te gaan ondersteunen; maar 
toen hij aldaar aankwam, vond 
hij er dien prins niet meer. 
MASSENA kwam er hem aanval
len, en behaalde de overwin
ning"; de nederlaag waZurich 
benam eindelijk den Russen alle 
hoop op het behoud hunner 
overwinningen. SUWAROW had 
de staatkunde en heerschzuch-
tige ontwerpen van Oostenrijk 
geraden, en er zijnen souverein 
van verwittigd; maar noch zijne 
waarschoüwingen, noch zijne 
vroegere zegepralen, konden 
zijne ongenade voorkomen; en 
PAUL I kon hem de tegenspoeden 
niet vergeven, welke hij groo
tendeels aan de geheime beve
len van Weenen te wijten had. 
Op zijnen terugtogt naar Rus
land overviel aan SDWAROW eene 
ziekte, die door het berigt van 
de veranderde gezindheid des 
keizers te zijnen opzigte, aan
merkelijk verergerde. Hij kwam 
echter in Petersburg aan, al
waar hij, verlaten van de gunst 
des keizers en der grooten, zes
tien dagen na zijne aankomst, 
den 18 Blei 1800 overleed. Kei
zer ALEXANDER I , die zijne ge
dachtenis in eere herstelde," liet 
voor hem in 1801, een kolos
saal standbeeld oprigten. SÜ
WAROW is ongetwijfeld een der 
bekwaamste yeldheeren der 18.° 
eeuw geweest: de nakomeling
schap zal de herinnering zijner 
heldendaden bewaren, maar ook 
zal de wreedheid, welke hij bij 
verschillende gelegenheden ten 
toon spreidde, steeds eene smet 
op zijne nagedachtenis -werpen. « 

\V 

SÜÏDERHOEP (JONAS), een Hol-
landsche graveur, op het einde 
der 17.e eeuw, heeft zich meer 
toegelegd, om in zijne stukken 
een schilderachtig en pikant uit
werksel te brengen, dan om de 
netheid en zachtheid van zijn 
graveerstaal te doen bewonderen. 
Eene zijner schoonste en voor
naamste platen is die, welke 
den Vrede van Munster voorstelt. 

SÜZANNA. •=-• Zie SÜSAKNA. 

SDZE ,of SÜZA. •— Zie HEN
BRIK VAN SDZA. 

SUZE (HENRÏETTE DE COLIGNI, 
bekend onder den naam van 
Gravin DE LA), was de dochter 
van den maarschalk DE COLIGM. 
Zij werd in 1618 geboren, en 
zeer jong uitgehuwd aan THO
MAS HAMILÏON, graaf van Had-
dinglon, een' Schotsch heer. 
Nadat de dood haar van haren 
echtgenoot had beroofd, ging 
zij een tweede huwelijk aan met 
den graaf DE LA SOZE, die, om 
haar aan, voor eenen echtgenoot 
onaangename, minnarijën te ont
trekken, wijsselijk besloot, om 
met haar op een zijner land
goederen te gaan leven. Om dit 
plan te verijdelen, verliet de 
gravin de protestantsche gods
dienst door haren man gevolgd, 
en werd Catholijk, ten einde, 
zegt koningin CHRISTINA, hem 
niet meer noch in deze, noch 
in de andere wereld te zien. 
Daar deze verandering de beide 
echtgenooten nog meer tegen 
elkander verbitterd had, ver
kreeg de gravin DE LA SDZË van 

2 
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het parlement; dè scheiding, 
welke zij verlangde, en wijl de 
graaf er niet in wilde toestem
men, gaf zij hem 25,000 kroo
nen , om zijne bewilliging te 
erlangen. Het was alstoen dat 
een snaak zeide:» Dat de gra
vin 50,000 kroonen bij deze 
zaak verloren had, omdat als 
zij nog eenigen lijd gewacht had, 
in plaats van 25,000 kroonen 
aan haren man te geven, zij 
dezelve van hem zou ontvangen 
hebben, om zich van haar te 
ontslaan." Mevrouw DE LA SUZE, 
vol geestdrift voor de letterkun
de , verwaarloosde hare huisse-
lijke aangelegenheden geheel en 
al, zoo dat de laatste weldra 
in eenen geheel berooiden staat 
verkeerden. Haar huis, tweede 
Hotel de Remhouilkt was de ver
zamelplaats der schoöne geesten, 
die haar in dichtmaat en onrijm 
vierden. Zij overleed in 1673, 
als eene vrouw beschouwd, die 
met de zwakheden harer kun
ne, de bevalligheden van eenen 
schoonen geest vereenigde. » Met 
al de hoedanigheden versierd 
(zegt een eenigzins gestreng 
schrijver), welke de •sterke vrouw 
niet bezat, waarover de gewijde 
schriften spreken, had zij geene 
der hoedanigheden, aan deze toe
geschreven , daar zij noch eene 
goede echtgenoote, noch eene 
getrouwe vriendin, noch eene 
wijze bestuurster harer goede
ren, noch eene voorzigtige huis-
üieesteresse was: het zal te 
weten staan, of eenige min of 
meer gelukkige rijmklanken, 
met dat alles in mededinging 
kunnen treden.": (Zie DACIER , 
LA FAVETTE , GEOFFRIN , GRAF-

FIGNY , TEKCIN). Hare Werken 
verschenen, in 1684, in 2 dl.* 
in 12.m o , in het licht. Men 
herdrukte dezelve mét verschei
den stukken van PELISSON, en 
van eenige anderen, in 1695 
en in 1725, 5 dl.» in 12.™» 
Men ' heeft deze geestige dicht
regels op de gravin DE LA SUZE, 
aan den heer DE FIEUBET of aan 
pater BOUHOURS toegeschreven: 

Qua; dea «nUJmi vohitur per inanm curru? 
* An Jimo, « i M I » , a u Y c m . ' ? 1 ? S . . 
Si Bonu.in.pUins.Jimo; .i.«ipl« »•»««•> 

Bi «peclo» oculo», Mater Amor» wit. 

SOZON. — Zie SÜSON. 

SWAMMERDAM (JOAKKES), een 
beroemde ontleed- en natuur
kundige, te Amsterdam, m 
1637 geboren, ontving de doc
torale waardigheid inde-genees-

kuhde, te Leyden, in l « £ 
Hij legde zich voornamelijk oe 
op de beoefening van het men-
schelijke ligchaam en van Qe 

insekten, terwijl hij f " ^ J. 
binet voor de natuurlijke ms0 

rie bijeenbragt. Men heeft ha» 
de uitvinding van e e n e n ^ 
mometer, ter onderzoeking van 
den graad van warmte b n j 
dieren te danken. OP het eiM 

zijner dagen verviebj * 
dweeperijën van Ajw» h e t 
BOURIGNON , gmg naar ' ver. 
Holsteinschc bezoeken, en 
brandde, bij m . * f $ 
te Amsterdam, ty*J~ALr 
geschriften, leefde in de a> 
dering en overleed in *• . 
Heigene wat ons van g ^ 
overgebleven, is : i- > ^ 
deling over het ademhalen>* 
het gebruik der longen, ^ ( 
den, 1738, in 4.*; - *' 

http://Bonu.in.pUins.Jimo
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fabrica uteri muïiebris, 1679, 
in 4,to; — 3.0 Algemeene Ge
schiedenis der imelUen, Utrecht, 
1669, in 4. t 0 , mede in het 
Fransch en in het Latijn ver
taald (zie MOÜFET), Bit werk is 
in vier deelen verdeeld, volgens 
de vier orden van verandering, 
welke hij met betrekking tot de 
insekten had in acht genomen. 
De platen zijn buitengemeen 
schoon, en, tot zelfs de ingewan
den der bijen, is alles' met de 
grootste naauwkeurigheid gegra
veerd. REAUMUR , die hetzelfde 
onderwerp heeft behandeld, heeft 
de platen van SWAMMERDAM over
genomen ter versiering zijner 
werken. Aan het hoofd der La-
tijnsche vertaling, onder den titel 
van Biblia naturce etc, vindt men 
zijne Levensbeschrijving door 
BOEHHAVE. Hij was een reglscha-
pen man, een vlijtig waarnemer, 
een zedig wijsgeer. Zeker schrij
ver zegt: » De vergrootkunde 
(microscopie), die in meer dan 
een hersengestel holle denkbeel
den heeft doen ontstaan, die, 
volgens de aanmerking van den 
beroemden LECLERC, somtijds ge
diend heeft om de natuurkunde 
te ontaarden en om, zoo als 
het aan LEEUWENHOEK gebeurd 
is, romaneske stelsels integeven, 
en die welligt van SPINOSA een' 
godverzaker heeft gemaakt (*), 

W 

heeft bij SWAMMERDAM geen dezer 
noodlottige gevolgen te weeg 
gebragt, zijne waarnemingen 
dragen alle het kenmerk van be
zadigdheid en wijsheid, waarbij 
niets van het spoor afwijkt." 

SWEDENBORG (EMMANÜEL), te 
Stohholm, den 29 Januarij 1689 
geboren, werd in 1716, door 
ICAREL XII, benoemd tot den 
post van bijzitter in het delf-
stoffelijk collegie dier stad. Hij 
werd veradeld, in 1719, door 
de koningin ULRIKA ELEONORA, 
maakte zich berucht door zijne 
reizen, zijne boeken en zijne 
zplternijen. Hij zeide dat God 
hem in 1743 persoonlijk ver
schenen was, om hem in staat 
te stellen met de engelen te 
spreken; hield zich op met 
het voorzeggen van toekomstige 
of verborgene dingen; beroemde 
zich van in verstandhouding met 
de zielen der dooden te slaan; 
van dikwijls naar de hel te 
gaan, en van lid van de Maat
schappij der Engelen te zijri. 
Hij overleed te Londen in 1772, 
na verscheiden werken te heb
ben geschreven, waarvan, dank 
zij den vreemden smaak der 
eeuw, en den gezochten ijver 
onzer geestdrijvers, men alom 
vertalingen heeft gemaakt. Deze 
werken zijn: "beneVerliandeliny 

(*) Zeker is het, dat deze valsche en zwartgallige geest zich veel met 
microscope bezig hield. Hij twijfelde er niet aan, dat de kleine wezens, 
welke zij hem deed ontdekken, het voortbrengsel eener alvermogende 
slof waren. Men beweert zelfs, dat zij in het begin zijn geliefkoosd 
argument waren. Zestien eeuwen waren echter reeds verloopen, dat 
de H. PAULÜS er op geantwoord had: Non est ulla creatura invisibilis 
tn conspéctu ejas. Hebr. IV, 13. 
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over de wonderen des hemels en 
der heli eene andere over het 
nieuwe Jeruzalem 'en deszelfs 
hemelseke leer; eene verhande
ling over de huwelijksliefde; eene 
andere over het verband tusschen 
het geestelijke en het stoffelijke, 
of over de gemeenschap tusschen 
de ziel en het Ugchaam. Nog 
heeft men van hem: Het mi
neraal-rijk, Leipzig, 3 dl.n in 
fol., eene wanstallige compilatie 
van geenerlei nut.; Men kan ech
ter aan SWEBENBORG eenige op 
zich zelve staande en niet-zamen-
hangende bekwaamheden, in de 
•wis*, natuur-,'ontleed-, boven-
natuurkunde, natuurlijke his
torie en godgeleerdheid niet be
twisten, doch men kan geene 
dwaasheid of ketterij uitdenken, 
die in zijne werken niet te vin-
den zijn. Bepaaldelijk verklaart 
hij zich in dezelve voor de ket
terij van EÜTYGHÈS. Alle zoute-
looze taal tegen de Gathoüjken 
opeengestapeld.,' en de onbe-
schaamdste lasteringen, worden 
er onophoudelijk in herhaald. 
De gewijde boeken, wórden er 
op eene willekeurige, belagche-
lijke, en dikwijls onbetamelijke , 
wijze in verklaard.. Men vindt J 
in dezelve echter hier en daar 
•waarheden, met denmeestboei-
jenden; nadruk voorgedragen, 
zoo als de volgende:» De mensch 
is van natuur genegen tot het 
geloof in, en de aanbidding van 
God in zijne ziel, een invloed, 
dien hij moet verstikken, wil 
hij tot het atheïsmus overslaan." 
SWEDENBORG werd het hoofd 
eener soort van sekte, te Lon
den vrij stérk verspreid, en ook 
te Parijs onder den naam van 

Martinisten bekend- Dezelve nam 
toe en Vond zelfs ingewijden, 
onder" hen die zich filozofen 
noemden. Volgens den schrijver 
van de Opgeligte sluijer en der 
samenzwering tegen de Catholij-
ke Kerk, was SWEDENBORC geen 
te goedertrouw handelende geest» 
drijver, maar een Socïniaan of 
of een. huichelende deïst, die 
de taal der geest dry vers gebruik
te , om het christendom door 
eene zoogenaamde natuurlijke 
godsdienst te verdringen; Er 
verscheen, in 1820, UKopp» 
hagen een Leven van den bij
zitter SWEDENBORG in het licht, 
dat zeer gezocht werd. Hetzelve 
is verrijkt met verscheiden frag
menten zijner geschriften, en 
met eene ontleding van zijn stel
sel ; men ziet in hetzelve dat 
SWEDENBORG eenig denkbeeld 
van de' söhedelleer had gehad, 
in onze dagen door doctor Güt 
voorgedragen. 

SWEDIAUR.— Zie SCDWEDIAUER-

SWÉËRTS (EMMAKÜEt), te Ze-

mnbergen bij Breda geboren, 
kweekte een aantal vreemde bloe
men en planten aan, net re
keningen vervaardigen yatt &ei 
zeldzaamste wat hij in-datw 
bezat, en vervaardigde eene vei-
zameling, aan welke hij w 
titel gaf van Florilegium, Frank
fort, 1612, 2dl.»infol., Am-
.sterdam, 1647.' Deze verzame
ling , vol wel gegraveerde platen» 
bevat de beschrijving in het sa
tijn , in het Hoogduitsch en » 
het Fransch, van hetgene «ai 
zij voorstellen.— Zie M E B ^ 
(MARIA SIBVLLA). 
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f SWËERIS DE LANDAS (JAKOB 
DIRK, Baron), luitenant-generaal* 
in dienst der Nederlanden, te 
Gorinclie-M > in 1759 geboren. 
Reeds in 1775 trad hij als vaan
drig in dienst, bij hetWaalsch 
regiment van den generaal SMIS-
SAERT, en ging in Augustus 
deszelfden jaars, niet den rang 
van luitenant,"over tothetHol-
landsche regiment der gardes te 
voet. In 1778, effectief luite
nant, en in 1781 kapitein ge
worden zijnde, bekwam hij,-in" 
1792, den rang van kolonel der 
infanterie, en het is in deze 
hoedanigheid , dat hij , onder 
de bevelen van den erf-prins 
van.Oranje (later koning WIL
LEM I) , in 1793 , den veldtogt 
van Vlaanderen, tegen Frankrijk 
mede maakte. Hij was tegen
woordig hij de gevechten van 
Lincelles en War wiek, en onder
scheidde zich bij de blokkering 
van Maubeuge en de belegering 
van Landrecies. Een groot voor
stander der zaak van het huis 
van Oranje zijnde, vraagde en 
verkreeg hij, na de omwenteling 
van 1795, zijn ontslag, en trad 
eerst in de maand Junij 1813 
weder in dienst, als wanneer 
keizer Napoleon hem benoemde 
tot commanderend kolonel, van 
het regiment van Texel, welken 
post hij, wegens zijne staatkun
dige gevoelens den 7 October 
daaropvolgende weder verloor. 
Nadat het provisioneel bestuur 
van November 1813 twee leger
corpsen had opgerigt, teneinde 
gewapenderhand de zaak der 
nationale onafhankelijkheid te 
handhaven , vertrouwde zij het 

bevel over een derzelve, met 
den rang van generaal, aan 
SWEERTS DE LANDAS toe. Terwijl 
DE JONGHE , aan het hoofd van 
een ander Idein legerkorps, de 
bewegingen van den generaal 
ÉOLITOR te Utrecht moest gade
slaan, had degeneraalSwEEUTs 
DE LANDAS bevel, om over datgene 
te waken, wat de in Gorinchem 
opgesloten Franschen, van, dien 
kant zouden kunnen onderne
men. Met zijn klein leger-corps 
dat niet boven de 600 man be
liep, zich naar Rotterdam bege
ven hebbende, voerde hij aldaar 
het bevel over de land- enzee-
magt. Door zijnen aanval op 
Hellevoetsluis bevorderde hij de 
overgave dier plaats en zeeha
ven. De ijver en werkzaamheid 
welke SWEERTS aan den dag 
legde, droegen op eene vermo
gende wijze bij, om het werk 
der omwenteling te versterken. 
Ook werden zijne verdiensten 
door den souvereinen-vorst der 
Fereenigde Nederlanden erkend, 
die, zoodra als hij aan het hoofd 
van het bestuur was geplaatst, 
hem in zijnen rang van gene-
raal-majoor bevestigde, hem in 
Januarij 1814, tot bevelhebber 
van het tweede militaire arron
dissement, in Junij van het 
zelfde jaar tot luitenant-generaal 
en bevelhebber van het tweede 
algemeene commandement, en 
eindelijk tot gouverneur der re
sidentie van 's Gravenhage be
noemde. SWEERTS DE LANDAS was 
commandeur der militaire Wil-
kms-orde; en is te 's Gravenhage 
den 10 Blaart 1820 overleden. 

4 ' 
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SWERT (FRANCÏSCÜS) SWERTIUS , 
te Antwerpen, in 1567, geboren, 
eri in dezelfde slad, in 1629 
overleden, stond in betrekking 
met bijna al de geleerden van 
zijnen tijd. Hij was ervaren in 
de Belgische geschiedenis, in de 
Romeinsche oudheden en letter
kunde, en gaf een aantal wer
ken in het licht, waarvan de 
meest bekende zijn: 1.° Rerum 
Belgicarum annales, 1620, in 

' fol.; — 2.o Athence Belgicm, 
Antwerpen, 1628, in fol.; — 
3.° Deorum, dearumque capita 
ex antiquis numismatibus, Ant
werpen, 1602, in 4.'«>, en in de 
Grieksche oudheden van GRONO-
VIUS, Ifi dl. Deze hoofden zijn 
ten getale van negen-en-vijftig. 
SWERT deelt in korte woorden 
de,geschiedenis dezer godheden 
mede, met de aanhalingen der 

\ ouden, welke er over gesproken 
hebben; — 4.° Belgii totius 
deseriplio, 1603; — 5.° Selcctce 
orbis ehristiani delicice, Keulen, 
1625, in 8 > Dit is eene verza
meling van grafschriften, welke 
in de voornaamste steden van Eu
ropa gevonden worden. Hij heeft 
veel gebruik gemaakt van de na-
sporingen Van NATHANAëL CHÏ-
TREKS over hetzelfde onderwerp ; 
— 6.° Monumenta sepulcralia 
ducatus Brabantw, Antwerpen, 
1613; •*-. 7.° Hieronymi Magii 
de tintinnabulis, cwm notis etc, 
Amsterdam, 1664; — 8.° Epi-
laphia joco-seria, Keulen, 1645. 

. SWIETEN (GERARD VAN), te 
lenden, in 1700, van catholijke 
ouders geboren, was een be
roemde leerling van BOERHAVE, 
Tot doctor in de geneeskunde 

bevorderd, gaf hij lessen in 
dezelve, wellie de nijd zijner 
tegenstrevers, hem, wijl hijCa-
tholijk was, deden staken. De 
Engelschen .boden hem eene 
schuilplaats, en eene jaarwedde 

• van 1000 ponden sterlings aan; 
maar hij verkoos liever zich 
naar Weenen te begeven, der
waarts hij, in 1745, door de kei
zerin MARIA-THERESIA , als haar 
eerste lijfarts, beroepen werd, 
wijl hij openlijk de godsdienst 
zijner vaderen wilde uitoefenen. 
Hij onderwees aldaar met eenen 
buitengewonen roem de genees
kunde, tot in 1753. Zijne lessen 
werden in menigte door vreem
delingen bezocht, en de nauw
keurigheid , waarmede hij de 
proeven der aspiranten onder
zocht , deed er het getal nog 
door toenemen. Bij zijn onder
wijs , nam hij ook de genees
kundige praktijk waar. De kei
zerin had - hem , behalve tot 
haren eersten lijfaarts, mede be
noemd tot haren bibliothecaris, 
voorzitter der geneeskundigefa
culteit, in de keizerlijke staten 
enz. Men heeft van hem 1. 
Commentaria in Hermanm Hoer-
haavii Aphorismis de cognoscm-
dis et curandis morbis, Parp, 
1741—1772, 5 dl.» in 4.»° VAK 
SWIETEN heeft daarenboven in 
het licht gegeven eene Verhan
deling over de militaire genees
kunde, in 12.™° Deze bekwame 
man overleed in 1772. Pater 
IGNATHJS WURZ , een Jesuit, heen. 
zijne Lijkrede uitgesproken- ei 
waren eenige netelige artikel 
in te behandelen, waarvan ae 
redenaar zich met beleid gekwe
ten heeft. Men heeft aan VAK 
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SWIETEN verweten, van,welligt 
zonder liet te willen, de, eenige 
jaren na zijn Overlijden, aan de 
godsdienst, door ongerijmde en 
heiligschendende hervormingen 
toegebragte slagen, te hebben 
voorbereid, maar het zoude on
edel en onregtvaardig zijn, dit 
verwijt tegen eenen man aante-
voeren die niet meer in staat 
is, om zich te regtvaardigen. 
,Men kan echter-niet ontkennen, 
dat hij eenige voorliefde aan den 
dag legde voor de aanhangers 
der kleine kerk (Jansenisten), 
en soms zelfs voor de filozofen, 
en dat het groote vertrouwen, 
hetwelk MARIA THEIIESIA in hem 
stelde, in meer dan een'opzigt 
kwade uitwerkselen kan ' heb
ben gehad. 

SWIFT (JONATHAN,) door YQL-
TAIRE den EAEELAÏS van Enge-, 
land bijgenaamd , in 1667, te 
Cashel, in het graafschap Tippe-
rary, in Ierland, uit eene goede 
familie geboren, doch niet zon
der eenigen twijfel ..omtrent de 
wettigheid zijner geboorte; eene 
twijfeling aan welke hij zelf ge-
•wigt bijzette. Hij omhelsde eerst 
den geeslelijken'staat, verkreeg 
een beneficie, liet hetzelve weder 
varen, en na den dood van zijnen 
beschermer, sir WIIXIAM TEM-
FLE, bevond hij zich zonder eenig 
redmiddel, en kwam te Londen 
eene nieuwe prove vragen. Hij 
bood een smeekschrift aan koning 
WILLIAM III aan, zonder echter 
iets te bekomen. Het is aan den 
kwaden uitslag van dezen stap, 
dat men de bitterheid moet toe
schrijven, in al de werken van 

SWIFT tegen de koningen en ho
velingen verspreid. Hij verkreeg 
echter eenigen tijd daarna ver
scheiden beneficiön, en onder 
anderen het dekenschap van den 
H. PATRICIÜS in Ierland, welke 
hem eene zeer aanzienlijke in
komst opleverde. In 1735, werd 
hij door eene zeer hevige koorts 
aangetast, die voor hem zeer 
noodlottige gevolgen had. Zijn 
geheugen verzwakte, een som
ber verdriet maakte zich meester 
van zijne ziel, en hij verviel 
in eene .krankzinnigheid. Hij 
bragt zijne nog overige levens
dagen in dezen beklagenswaar
diger! staat door, tot op, het 

. einde van het jaar 1745. Eenige 
oogenblikken van kalmte wendde 
hij aan, om zijn testament te 
maken, waarbij hij een gedeelte-
van zijn vermogen bestemde, 

' tot de oprigting van een zieken
huis voor allerlei krankzinnigen 
bestemd. SWIFT was een eigen
zinnig en onbestendig mensch. 
Eerzuchtig geboren, voedde hij 
zich enkel met veelomvattende 
doch hersenschimmige ontwer
pen , ën bijna alles mislukte 
hem. Zijne trotschheid was over
dreven, en zijne inborst niet te 
beteugelen. Hij zocht de vriend
schap en den omgang der groo-
ten, en onderhield zich gaarne 
met de geringere klasse. Zijn 
huis was eene soort vanakade-
mie van vrouwen, die vanden, 
morgen tot den avond hem aan-, 
hoorden en met hem snapten. 
.Te midden dezer bijeenkomsten, 
heeft doctpr SWIFT, een aantal 
geschriften, in dichtmaatenon-
rijm voortgebragt, te Londen in 
5 
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1762, in 9 dl.», in 8.̂ ° .geza
menlijk uitgegeven. Het groot
ste door hem vervaardigde rijm-
werk, is een dichtstuk getiteld: 
Cadeims en Vanessa, zijnde de 
geschiedenis zijner betrekkingen 
meteen Hollandsenmeisje. De 
meest èekende zijner prozaïsche 
•werken, zijn: 1.° lleizen van 
Gulliver, naar Lillipnt, Bro-
dignac, Laput, enz. 2 dl.n ,in 
.12.mo Dit in zijne soort origii 

neele boek, biedt tegelijkertijd 
een bondig verdichtsel en kin
derachtige verhalen, koddige 
zinspelingen, en zoutelooze toe
passingen, fijne schertst en grove 
spotternijnen, eene gezonde ze-
deleer, en onbeschaamde vuile 
taal aan. De abbé DES FONTAINES, 
de vertaler van dit werk, in 
hët Fransch, heeft hem eenig-
zins verbeterd; —* 2.° Vertelsel 
van de Ton, door VAN EFFEN in-
het Fransch Vertaald; dit feeën 
hekelschrift, waarin hij, onder 
den haam van PETKÜS, die den 
Paus' aanduidt, van MAKTINUS, 
die LÜTHER voorstelt, en van JAN 
die CALVINÜS beieekent, den oor-

' lóg aan de catholijke godsdienst, 
' aan het lutheranismus en aan 

het calvinismus verklaart. Het 
is onmogelijk meer kinderach
tige, onbetamelijke en hatelijke 
redeneringen op een te stapelen j 

— 3.° Het groote geheim enz, 
's Gravenhage,. 1729, in 8.™$ 
— 4.» Voortbrengselen des gees* 
tes, al datgene bevattende wat 
in de kunsten en wetenschappen 
zeldzaams en wonderbaars voor
komt, Parijs, 1736, 2 dl.« in 

(*) Volgens WAïKms'cn de Disionario storicodiBassano.v^^ 
Mire universel van PMJDHOMIG zegt echter, dat S WINDEN , m *• 

12.mo , met aanteekeningen; — 
5.o De oorlog der boeken; dit 
werk had zijn bestaan te dan-

,ken, aan een geschil, dat op 
het einde der 17.e eeuw ontstond, 
tusschen "WOOTON en den ridder 
TEMM-Ë, opzigtens de ouden. 
Doctor SWIFT kende in hetzelve 
den zegepalm aan den ridder 
TEMPLE, zijnen beschermer en 
vriend toe. SHERIDAN heeft het 
Leven van SWIFT beschreven, 
Dublin, 1783, in 8." enz. 

SwlNDEN Ot SwiNDlff (JEREM-
AS) , een Engelsche godgeleerde, 
is bekend door eene Verhande
ling over den aard nn helmut 
der hel en de plaats waai'de
zelve gelegen is, in het M-
gelsch; hij beweert dat de hel 
in de zon is gelegen, en kraamt 
over dit onderwerp zonderling 
dingen uit, diebondig wederleg" 

zijn door pater PATUZZI, nm 
verhandelfng: Dó sede «Am. 
PeneHc, 1767, ofschoon *Ug 
leerde dominikaan de door e 
Kerk besliste zaken van me-
gene, welke zulks met zijn, nm 
genoegzaam onderscheidt- V1"1 

hem hadden D«EXEUf.^vf 
scheiden anderen, zich aan g s 

singen over hetzelfde onderop 
gewaagd (zie DBESEUBS). De *« 
tionnaire des arionyntes, J-- • 
blz. 359' spreekt over eene w 
sc/iiedenis des duvoeh van J J 
DEN; heiligt is zulks h g d 

werk, ondtr eenen vers J « . 
den titel. De overige yoortb« V 

selen van SWINBEN zijn niet be-
selen van bwnsDE" *y" ";«/« 
kend. Hij overleed i n l / ^ H ' 
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* SWINDEN (JAN HENRÏ VAN), 
een beroemde Hollandsche ge
leerde, den 8 Junij 1746 te 
's Grdvenhage geboren, volbragt 

( zijne studiën te Leyden, en werd 
' reeds in 1767, tot hoogleeraar 

in de wijsbegeerte, redeneer-en 
bovennatuurkunde aan de aka-
demie te Franeker beroepen, 
welke hij gedurende 18 jaren 
tot luister verstrekte; in 1785 
werd hij tot hoogleeraar in de 
wijsbegeerte, wis-, sterre- en 
natuurkunde aan het Athenaeum 
illustre te Amsterdam bevorderd. 
Tijdens de oprigting der Bataaf-
sehe. republiek, werd hij lid van 
het uitvoerend bewind, en in 
1798, ontving hij met den heer 
AENEAE (zie dat artikel) den last 
om zich naar Parijs te begeven, 
teneinde zich met Fransche 6n 
vreemde geleerden te verstaan, 
om het werk der gelijke maten 
en gewigten óp eenen vasten 
Voet te brengen; aldaar viel hem 
onder alle Europesche geleerden 

' de onderscheiding te beurt, 
van door het Fransche instituut 
verkozen te worden, om van 
alle verrigtingen, ter bepaling 
van den grondslag des nieuwen 
stelsels van maten en gewigten 
eerst aan de klasse der wis-en 
natuurkundige wetenschappen, 
en daarna aan al de klassen 
vereenigd verslag te doen. VAN 
SWINDEN volbragt deze taak met 
den meesten luister, en zijne 
beide verslagen werden in de 
gedenkschriften des instituuts 
geplaatst, en zoowel1 om de 
daarin vervatte zaken, als"om 
de keurige wijze, waarop die 
in een hem Vreemd taaieigen 
werden voorgedragen, algemeen 

bewonderd en toegejuicht. In 
October 1799, te Amsterdam 
teruggekomen, schreef hij, ten 
behoeve der Nederlauders, zijne 
Verhandeling over volmaakte ma
ten en gewigten, 2 dl.» gr. 8.™ 
1802. Het is aan hem, dat men 
het Verslag toeschrijft door het 
Nederlandsch instituut, na 1814, 
aan het nieuwe rijksbestuur ge
daan. Veel heeft Mj ook bijge
dragen tot de instandhouding 
en herstelling van de kweekschool 
voor de zeevaart; zoo als ook 
het Instituut tot onderwijs voor 

' Blinden, en andere weldadige 
inrigtingen,. in hem eenen hech
ten steun vonden. VAN SWIN
DEN overleed te Amsterdam, den 
9 Maart 1823. Hij was sedert 
1803 corresponderend lid van 
het Instituut van Frankrijk, 
en behoorde tot de voornaamste 
geleerde genootschappen van 
Europa. Zijne voornaamste 'Wer
ken, behalve de reeds genoem
de, zijn: 1.» Cogetatimes de 
variis philosophw eapitibns, 
1767, in 4.t°; — 2.« Tenla-
mina theorice mathematkae de 
phenomenis magneticis, Leijden, 

. 1772, in 4.t°; — 3.» Recueil 
etc: (Verzameling van verschil
lende verhandelingen over de 
eleclriciteit en hetmagnelismtts) s 
•1784, 3 d l " , in 8.V0j — 4,° 
Observatiöns etc. (Weerkundige 
waarnemingen voor het jaar 1779 
—1780), in 8.w; — Bfi Te 
zamen met P.NIEUWLANB: Ver
handeling ter bepaling der lengte 
op zee, 1787, in 8.™, en ver
der een aantal verhandelingen 
over verschillende onderwerpen 
voornamelijk in den 'Algemenen 
konst- en letterbode, en itl aü-
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dere, zoo Nederlandsche als bui-
tenlandsche wetenschappelijke 
tijdschriften opgenomen. 

• • * SY (ALEXANDER CAESAR HAN-
NIBAL FIRMIN , vrijheér DE STONE , 
markgraaf DE) , veldmaarschalk 
en ridder van den H. LODEWIJK, 
onderscheidde zich als schrijf
kunstenaar (calligraphe). Gedu
rende zijn verblijf.te Londen, 
alwaar hij den geheelen tijd 
der uitwijking doorbragt, genoot 
hij de vriendschap van DELILLE , 
wiens gezigt-verzwakking hij te 
gemoet kwam, door hem be
hulpzaam te zijn, in het herzien 
zijner werken. Hij is te Gorbeil, 
den 12 December 1821 overle
den , de volgende werken nala
tende : 1.° Melanges etc. (Dicht-
mengelingen), Londen, 1782, 
in 12.m°; door den schrijver 
zelven gedrukt, en slechts tot 
zestig exemplaren afgetrokken; 
— 2.°Lachute etc. (De val van 
RUFINÜS) , een dichtstuk in twee 
zangen, naar CLAODIANUS, met 
geschied:, aardrijks-, taalkun
dige en mythologische aantee-
keningen, aan den markies DE 
WELESLEY opgedragen, 1811, 
in 8.vo; — 3.o 1'A.H etc. (De 
Dichtkunde van • HORATIUS in 
Fransche verzen vertaald), aan 
den koning opgedragen, en ge
volgd door de 2." uitgave van 
den Val vatiRmmvs, Londen en 
Parijs, 1816, in 8.™ De beide 
volgende regels der vertaling van 
de Arts etc. zijn van DELILLE : 

Et (luol'iutriguc onfinoAvotre osprïl 30 joue-
S'offre digno d'au diou, lorsiiu'un diou la 

(dtSuouo. 

4.0 Epitholame etc. (BruilofIs-
zang van HONOBIUS en MARIA), 

volgens GLAUDIAOTS in Fransche 
verzen vertaald, en aan den 
hertog van BERRY opgedragen, 
Parijs, 1816, in 8.™ 

SYBIIXA. — Zie SIBIUA. 

SYDENHAM (THOMAS), een be
roemde Engelsche arts, in 1624, 
te Windford-Eagle, in het graaf
schap Dorset, uit eene adellijke 
familie geboren. Hij had zich 
naar Oxford begeven, om er 
zijne studiën te volbrengen, 
maar toen de burger-oorlog in 
hetzelfde jaar 1642 was uitge
barsten, wilde hij, zoo als de 
overige studenten gedaan had
den, de wapens ten gunste van 
KAREL I niet opnemen; hij begal 
zich alzoo naar Londen, alwaar 
de beroemde doctor Cox hem 
bewoog, om zich op de beoefe
ning der geneeskunde toeteieg-
gen. Nadat de bezetting van 
Oxford, die de partij van den 
koning ,was toegedaan, z ^ 
naar het parlement had ner
ven , keerde SYDENHAM naar OB 
universiteit terug, o n t v l"Va . 
in 1648 den graad van Ba«a 
laureas, en werd vervolgenste 
Cambridge tot doctor bevorderd. 
In Londen teruggekeerd ,w> 
tigde hij zich aldaar, en oefen « 
er gedurende a c h t : e n - W i g 

jaren zijne kunst uit. »«;•,„„ 
van de svslematische n*'*? 
geneesheeren van zijnen W • 
Hij durfde de natuur n » t » 
raaen , maar volgde haar do 
haar te beoefenen, werd een der 

naauwkeurigste waarnemers, 
kon zich alzoo zelden vergis 
sen in zijne behandelingen, « 
bijna altijd gelukkig waren, «w 
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maakte veel "gebruik van ver
koelende middelen in de behan
deling der kinderziekte, en na 
de aanvallen der afwisselende 
koortsen, van de kina, maar hij 
onderscheidde zich vooral door 
zijn laudanum, dat weldra door 
al de overige geneesheeren Werd 
aangenomen. Intusschen had 
hij, ondanks het welgelukken 
zijner genezingen, en den door 
hem verworven roem , weinig 
achting voor de geneeskundige 
wetenschap; ten minste voor 
die, welke, men in zijnen tijd 
leeraarde; en nadat hem een 

' jonge arts gevraagd had, welk 
boekwerk hij moest kiezen, om 
zich tot de praktijk te vormen, 
antwoordde hij hem: » Lees 
Dop Quichot, dat is een zeer 
goed boek, ik houd er mij te
genwoordig ook mede bezig." 
De eenvoudigheid der genees
middelen, waarvan hij gebruik 
maakte, deed RATCXIFF, eenen 
beroemden arts, die omtrent 
den zelfden tijd bloeide, zeg
gen, dat als SYDERHAM kwam 
te sterven, hij het geheele ge
heim der geneeskunde op een 
half blad papier zoude laten. 
Men heeft van SYDENHAMM eene 
Praxis medica, Leipsig, 1695, 
2 dl.» in 8.vo, en verschillende 
andere werken, alle zeer op 
prijs gesteld, en die gezamen
lijk zijn uitgegeven, onder den 
titel van Opera medica, Geneve, 
1716, 2 dl.» in 4 > ; men on
derscheidt ia dezelve voorna
melijk zijne uitmuntende Ver
handeling over de jicht, welke 
nog tegenwoordig wordt geraad
pleegd. De schrijver, door deze 
ziekte aangetast, was het best 

in de gelegenheid er den voort
gang van waartenemen, en de 
geneesmiddelen aantewenden, 
die de smarten dezer hevige 
kwaal kunnen doen bedaren» 
[De beste uitgaven der Opera 
universa van SYDEHHAM zijn die 
van Londen, 1754, in 8.f°; 
Geneve, 1737, 2 dl." in 4.*°; 
Leyden, 1754, in 8.™] Hij 
overleed te Londen, in 1689. 

* SÏKES (ARTHUR ASHXEY) , een 
anglikaansche godgeleerde, te 
Londen, in 1684 geboren. Hij 
was geleerd, en genoot in zijnen 
tijd eenige beroemdheid door 
zijne geschriften en zijne be
trekkingen met de aanzienlijk
ste personen "der geestelijkheid 
van Engeland, zoo ais de 
bisschop van Steadley, SAMÜEI. 
CLAHKE enz. Hij deelde hunne 
gevoelens en schreef in denzelf
den geest. Men weet dat beide 
over onze voornaamste gehei
men zeer vrij dachten, en dat 
CLABKE in zijn werk: Be leer 
der E. schrift over de Drieeen' 
hcid, zijne overhelling tot het 
arianismus niet ontveinsde (zie 
CLARKE—SAMDEL — te Norwich 
geb.) SYKES predikte dezelfde 
grondbeginselen, en nam deel 
aan alle godsdienstige redetwis
ten, toenmaals in Engeland in 
zwang. Hij verzette zich tegen 
de onderteekeningen. Ondanks 
deze tegenkanting, betuigde hij 
echter zijne verkleefdheid aan 
de Anglikaansche kerk, naar het 
voorbeeld zijner beide vrienden, 
die, terwijl zij de grondslagen 
dier geloofsleer ondermijnden, 
zich niet verpligt achtten, het 
predikambt in die kerk neder-
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teleggen, en afstand te doen van 
de -beneflcien, waarvan de in
komsten aan deze bedieningen 
verbonden waren. SYKES schreef 
ook tegen de Calholijken. Hij 
overleed te Londen, den 23 No
vember 1756. [Wij willen van 
hem aanhalen: 1.° Proeve over 
de waarheid der Christelijke 
godsdienst, waarin men bewijst 
hoe dezelve wezenlijk gegrond is 
op het Oude Testament, 1125, in 
8.YO; — 2.° Overwegingen over 
de grondbeginselen en de over
eenstemming der natuurlijke en 
geopenbaarde godsdienst, 1740, 
in 8.v°; •— 3.° Over de nood
zakelijkheid om de wetten betrek
kelijk de papisten te verbeteren, 
en dezelve aan eene herziening 
te onderwerpen, 1746, in8.™] 

SïLBütiG (FREDEMK), in 1536, 
te Wetter, bij Marburg, in hei 
landgraafschap Hessen geboren, 
en te Heidelberg in 1596 over-
leden, legde zich voornamelijk 
toe, op het herzien en verbe
teren der oude Grieksche en 
Lalijnsche schrijvers, door WBr 
CHEL en COMMEUN in het licht 
gegeven. Men prijst de verza* 
meling van uitgaven, aan welke 
hij gewerkt heeft. Hij had groo-
telijks deel aan de Schatkamer 
der Grieksche taal, van HEN-
BWK ETIENNE. Men heeft van 
hem Grieksche gedichten, en 
<3enige andere werken, waarin 
vele geleerdheid en een gezond 
oordeel doorstralen. Men acht 
voornamelijk zijne Grieksche 
•Spraakkunst, en zijn Etymolo-
gicon magnum, 1594, in fol. 

SYLM of SÜIM (Lucius COR-

NELIUS), in hét jaar 137 vóór 
J.C. uit een beroemd huis, arm 
geboren; maar hij verhief zich 
door de gunst van NICOPOUS, 
eene rijke ligtekooi, die hem 
tot erfgenaam van haar vermo
gen maakte. Die legaat, gevoegd 
bij de groote rijkdommen, welke 
hem zijne schoonmoeder naliet, 
stelde hem in staat, om onder 
de Romeinsche ridders te schit
teren. Hij maakte zijne eerste 
wapenfeiten in Afrika, onder 
MARIUS, die hem bij verschil
lende gelegenheden gebruikte. 
Hij zond hem tegen de Marsen, 
die SÏLLA, door zijne welspre> 
kendheid tot de Romeinen over
haalde. Welligt dat deze door 
SYLLA verworven roem, reeds 
toenmaals de afgunst van MA-
RIÜS opwekte j • zeker ten minste 
is het, dat zij van elkaiider 
scheidden, en dat Snif reeds 
in het volgende jaar onder den 
consul CATÜWJS diende, die aan 
MABIÜS, in-zijn 4.° consulaat, 
als ambtgenoot werd toegevoega. 
Intusschen sloeg SYLU debam-
niten, en terwijlM. z e l[Z 
prijs zijner overwinningen^; 
paalde, vraagde en verkreeg hu 

het priors-ambt. SBUBO ,de 
vader van PoMMUSv\

ewfh
rJJ 

dat SÏLLA deze waardigheid W 
gekocht, en verweet hem «w» 
op eene aangename wijze, eeu> 
toen Sxiu. hem bedreigde, om 
van de magt aan W*Ü,K 
verbonden, tegen hem geWJJ 
te maken. Gij spreekt nM» 
keurig, zeide hij hem ,, arw» 
chende, vw post behoort uf^ 
toe , wijl gij denzeken geW 
hebt. Nadat . S O M het eerste 
jaar van zijn prsetorschap 
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Rome had doorgebragt, werd 
hij als landvoogd naar Azië ge
zonden, met den roemrijken' 
last, om ARIOBARZANES , door 
de natie, met toestemming der 
Romeinen, tot koning verko
zen, op den troon van Cappa--
docië te plaatsen. De koning 
van Pontus, de beruchte Mi-
THRIDATES-EÜPATOR , had al de 
prinsen der koninklijke familie 
van Cdppadoeië doen vermoor
den of vergeven, en een' zijner 
zonen, onder het voogdijschap 
van GORDICS, een' zijner hove
lingen, op den troon geplaatst. 
Het was deze GORMUS, dien 
SYLIA te bestrijden had. Een 
enkele veldslag besliste de zaak. 
SYIXA onderscheidde zich ander
maal tegen de Samniten. Hij 
veroverde Bovianum, eene sterke 
stad, alwaar de algemeene ver
gadering der natie werd ge
houden en eindigde door dit 
schoono wapenfeit, den roem-
rijksten veldtogt, welken hij nog 
gemaakt had. Zijne heldendaden 
verwierven hem, in het jaar 88 
vóór J. C. het consulaat. Het 
bevelhebberschap over het leger 
tegen MITHRIDATES werd hem 
in het volgende jaar gegeven. 
MARIUS, door nijd en heersch-
zucht verteerd, rustte niet voor 
dat hij aan den nieuwen veld
heer het bevelnèbberschap had 
doen ontnemen. SÏLLA trok als-
toen, aan het hoofd zijner le
gioenen op Rome aan, maakte 
zich meester van de republiek, 
deed SULPICIUS , die de wet tegen 
hem had uitgelokt, sterven, en 
noodzaakte MARIUS Rome te ver
laten. Nadat hij de rust in zijn 
vaderland hersteld, en zich op 

zijne vijanden gewroken had, 
begaf hij zich, in het jaar 86 
vóór J. C. naar Griekenland, 
•heroverde Athene, gaf aan het
zelve zijne eerste vrijheid terug, 
en behaalde achtereenvolgend 
drie overwinningen op de veld-
heeren van MITHRIDATES. Ter
wijl hij alzoo de republiek in 
Griekenland deed zegevieren, 
haalde men zijn huis, te Rome, 
omver, nam men zijne goede
ren in beslag, en verklaarde 
men hem als een vijand van 
het vaderland. Hij zette niet
temin zijne veroveringen voort, 
trok over den Hellespont, en 
noodzaakte MITHRIDATES hem, 
den vrede te vragen. Zoodra.' 
hij denzelven gesloten had, 
gaf hij het bevelhebberschap 
in Azië, aan MURENA over, 
en keerde met zijn leger naar 
Italië terug. In Campanië ver- / 
eenigden zich verscheiden ban
nelingen uit Rome met STLLA, 
en naar hun voorbeeld, kwam-
CNÉJÜS POMPEJÜS zich in de 
mark van Ancona, met drie 
legioenen bij hem voegen. SYLLA 
beminde hem, en was het eerste 
werktuig zijner fortuin. Ondanks 
deze hulpbenden, werd hij door 
zijne vijanden in magt overtrof
fen; hij nam dus zijne toevlugt 
tot list en kunstgrepen. Hij liet 
hen in eene wapenschorsing. be-» 
•willigen, onder welker begun-* 
stiging hij door geheime zende
lingen , een aantal vijandelijke 
soldaten omkocht.: Hij sloeg 
vervolgens den jongen MARIUS ,. 
noodzaakte hem, zich in Prae*. 
neste optesluilen, alwaar hij hem 
oogenblikkelijk belegerde. Na 
zijne posten rondom de stad wel 
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uitgesteld te hebben, trok hij 
met eene afdeeling op Rome aan, 
kwam zonder tegenkanting in die 
stad, en bepaalde zijne wraak, 
tot het openlijk doen verkoo-
pen der goederen van degenen, 
welke de vlugt genomen hadden. 
Daarop keerde hij naar Praoneste 
terug, en maakte zich -van het
zelve meester. De stad werd 
der plundering Ier prooi, en 
weinig Rohieinen van de partij 
van MAMUS ontsnapten aan de 
wreedheid des overwinnaars. Na
dat SYLLA. op deze wijze al zijne 
Vijanden beteugeld had, trad hij, 
aan het hoofd zijner troepen, 
Rome binnen, en nam plegtiglijk 
den titel van gelukkige (FELIX) 
aan: een titel zegt VELLEIÜS, 
dien hij doelmatiger sou gedra
gen hebben, indien hij op den
selfden dag, dat hij ophield te 
overwinnen, ook opgehouden had 
te leven. Zijn volgend leven was 
slechts een zamenweefsel van on-
regtvaardig- en wreedheden. In 
het renperk (circus) te Rome', 
liet hij 6 è 7,000 krijgsgevan
genen , aan welke hij het leven 
had beloofd, ombrengen. De 
senaat was op dien tijd verga
derd in den tempel van BELLONA, 
die op het renperk uitzag, en 
daar de senatoren, bij het hoo-
ren der kreten eener zoo groote 
menigte stervenden, bewogen 
schenen,, zeide hij hun met de 
grootste koelbloedigheid: » Keert 
uwe aandacht nïet af, beschre
vene vaders; het is een hoopje 
muitelingen, dat op mijn bevel 
gestraft wordt." Dagelijks plakte 
men de namen dergenen aan, 
welke hij ten dood bestemd had. 
Rome en al de Italiaansche ge

westen , leverden voor het oog 
bijna niets anders dan de af
schuwelijkste moordtooneelenop. 
Men beloonde den slaaf, die het 
hoofd van zijnen meester, den 
zoon, die dat van zijnen vader 
bragt. CATILINA onderscheidde 
zich bij deze slagterij. Na zijnen 
broeder gedood te hebben, be
lastte hij zich mét de strafoefe-
ning van den prator MAIICUS MA-
mos GRATIAKUS , aan wien hij de 
oogen liet uitrukken, de handen 
afkappen, de tong uitsnijden, de 
dijbeenen verbrijzelen, en einde
lijk onthoofden. Als belooning 
daarvoor, gaf men hem het bevel 
over de Gallische soldaten, die 
meestal met de uitvoering dezer 
onmenschelijkheden belast wer
den. Men schat het getal derge
nen, die doof deze • pmm 
omkwamen op 4,700 en dit 
groote getal moet geene verba
zing verwekken, wijl het, om 
ten dood te worden veroordeeld» 
genoeg was aan Svu., ^m 
eenige zijner vrienden ouna«y* 
te hebben', of zelfs rijk te zyn. 
PLUTARCHUS verhaalt, dat m 
zekere Q. AÜBEHOS, fn

f l«"J 
eenig deel aan staatszakenJMJ 
genomen, na zijnen naam J u 6 

lijst te hebben g e z i e n . " 
Ach! ik ongelukkige krftfjg 
landgoed Alba, datmjwfn 
verklaart;, m eonige schreden, 
verder werd hij vermoord- fl* 
dat de barbaar SÏIXA zich w 
onbepaalden lijd tot d i c t r l g 
doen verklaren, verscheen "J 
in het openbaar met het w 

• " • dijkst gevolg, Jfl 
nieuwe wellen in, »W1£%„ 
schrikkelijkst gevolg: v0 

nieuwe wellen in, J-
oude af, en veranderde deng 
heelen vorm des bestuurs naar 
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zijne -willekeur. Eenigen tijd 
daarna vernieuwde hij den vrede 

, met MITHIUDATES , gaf aan Posi;-
PEJUS den bijnaam van Groote, 
en legde het dictatorschap neder. 
Nadat een jongeling de verme
telheid had gehad, hem, toen hij 
van de spreek-tribune afstapte, 
met beleedigïngen te overladen, 
stelde hij zich te vreden met 
aan zijne hem omringende vrien
den te zeggen: » Ziet daar een', 
jongeling, die beletten zal dat' 

• een ander, die zich op eene 
plaats zal bevinden gelijk aan 
de mijne, er niet aan denke 
om dezelve te verlaten." Hij 
begaf zich daarop naar een land
goed, te Puzzuóli, alwaar hij 
zich geheel en al aan een .wel
lustig en zinnelijk leven overgaf. 
Zijne tafel droeg het kenmerk 
van overdaad en ongebondenheid; 
en ofschoon, bijna zestig jaren 
oud, schaamde hij zich niet, 
om zich aan de schandelijkste 
ontucht overtegeven. Zijn huis 
was opgevuld met toonèel- en 
muzijk-speelsters, met welke hij 
eenen eerloozen omgang onder
hield. Hij bragt dagen en nach
ten door, met drinken, eten en 
lagchen, met lieden, die geene 
andere verdienste hadden, dan 
vurig, oploopend en onbetame
lijk te zijn. De 'buitensporig
heden, aan welke men meent, 

, dat hij zich overgaf, om zijn 
geweten te doen zwijgen, veroor
zaakte hem weldra eene ziekte, 
die hij ontveinsde, en die hij 
door zijne onmatigheid nog ver
ergerde. Er vormde zich in zijne 
ingewanden eene verzwering, die 
eenen verschrikkelijken stank 

XXIII DEEL. • X 

uilwasemde. In zijn vleesch 
ontwikkelde zich zulk eene ont
zettende menigte van luizen, 
dat het niet mogelijk was hem 
van dezelve te bevrijden, terwijl 
deze insekten als zoo vele beulen 
schenen te zijn, die den dood 
wreekten, van een bijna onein
dig getal menschen, zoo burgers 
als vreemdelingen, welke hij op 
de wreedste wijze had doen om
komen. Hij overleed in het jaar 
78 vóór J. G. te midden dei-
hevigste smarten. • » Hij. was, 
zegt CICERO , een in drie on
deugden volleerde meester: de 
losbandigheid, de hebzueht en 
de wreedheid. Noch dé behoef
tigheid in zijne jeugd, noch het 
klimmen zijner jaren r waren in 
staat zijne ongeregeldheden te 
beteugelen." SÏIXA sloeg geloof 
aan waarzeggers, sterrekijkers 
en droomen. Hij schreef twee 
dagen voor zijnen dood in zijne 

• memoriën, dat hij in den droom 
onderrigt was, dat hij zeer spoe
dig zich met zijne echfgenoote 
BIEÏELLA zou gaan vereenigen. 
De zaak was, in den staat, 
waarin hij zich bevond, niet 
moeijelijk te voorzien, maar hij 
verhaastte nog eenige dagen zij
nen dood , door zich aan eene 
uitbarsting van gramschap over 
te geven, die zijne verzwe
ring deed losgaan, waarvan de" 
etter-ontlasting, door het ka
naal van den mond, hem deed 
stikken. Hij was het, die bij 
de inneming van Athene, de 
boeken van AUISTOTELES weder 
ontdekte. [DE JOÜY heeft een 
Treurspel van SÏLLA in het 
licht gegeven, op het Théatre 
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Francais, in 1823, ten too» 
neele° gevoerd]. 

SvtVA (BEATRIX DE), uit eene. 
beroemde familie, werd in Por
tugal , haar vaderland, bij de 
infante EUZABETH opgevoed. 

, Toen deze prinses, in 1447, met 
JOAKNES II, koning van KastiUë 
gehuwd was, nam zij BEATRIX 
BE SÏLVA met zich. Nadat de 
bevalligheden van haren geest, 
van haar gelaat en van hare in
borst , eenèn diepen indruk op 
alle harten hadden gemaakt, 
werd zij, door de van nijd ver
teerde hofdames, bij de koningin 
belasterd, die haar deed gevan
gen zetten. Hare onschuld werd 
erkend, men stelde haar weder 
in vrijheid, en deed haar aan 
het hof voordeelige aanbiedingen, 
welke zij van de hand wees, 
om haren intrek te nemen bij 
de religieuzen van den H. Do-
MINICÜS te Toledo. Zij stichtte 
in Ï484, de orde der Ontvan
genis, en eindigde eenigen tijd 
daarna heiliglijk haar leven, 
beweend door de armen, wier 
moeder, en door hare dochters 
wier-voorbeeld zij was. 

STÏLVA. — Zie SILVA. 

SÏLVEIRA (JOANNES DE), eene 
karmeliet van Lissalon, uit eene 

; adellijke familie, bekleedde aan-
' zienlijke posten in zijne orde, 
en overleed in zijne geboorte
plaats in 1687, in den ouderdom 
van 95 jaren, waarvan hij er 80 
in zijne orde doorbragt. Men 
heelt van hem losse stukjes, en 
Commentariën op de Evangeliën, 
Venetië, 1751, 10 dl.n, e n op 

het Boek der Openbaring, 1 dl,, 
die eigenlijk slechts compilatién 
zijn. — Men moet hem niet 
verwarren met GONZALVO Sa-
VEIRA, ,mede te Lissabon uit 
eene aanzienlijke familie (welligt 
dezelfde) geboren, die zich on
der de Jesuiten begaf, en zich 
aan de vreemde missiën toewijd
de. Zijn arbeid werd met het 
beste gevolg bekroond in Ethi
opië, het land der Boffers® 
andere gewesten van Afrika,, 
voornamelijk in Monomotapa, 
alwaar de keizer het doopsel 
ontving, en door zijn voorbeeld 
weldra al zijne onderdanen lot 

' het christelijke geloof zou ue»-
ben gobragt, indien mahometa-
nen, terwijl zij luw» m *" waanbragten,datSïtyEiBAen 
toovenaar was, hem, m i0 '1 ' 
niet hadden bewogen, dengenen 
te doen sterven, vanwienhy^ 
grootste weldaad had ontvngen. 
Hij had er later berouw (W 
en liet de bedriegers wurgen. 

SYLVESTEKDEPWE»I°--"ZIC 

MoZZOLINO. 

SYLVESTRE.-ZieSHVES^. 

SYLVIUS of i» Bojs ( F j g ; 
OD8), hoogleeraar.der ^ J » 
kendheid en principaal ia» ^ 
collegie Toumay,}* f??f'im, 
van het dorp &&*?%& 
Hij overleed in l ^ ' / ' d e 
ijver te hebben gewerkt, oj 
Onwetendheid uit de colleg^ 
verbannen, en er de se» 
letteren, en het g e b r a l 

, het zuiver Latijn w l e v g 
Zijne zorgen waren ^IffL 

| en de letterkunde z.jner m*> 
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moet hem onder hare weldoe
ners tellen. Men heeft van hem 
een werk, getiteld: Progym-
msmatum in artem oratoriam 
Fmncisci Sylvii Ambiani, mi 
eruditione recta et judieio aeuto 
insignis, cenlurke tres; of liever 
dit is de titel, welken ALEXAN-
DER SCOT, bijgenaamd de Schot, 
aan de verkorting gaf, welke 
hij daarvan later in één deel, 
in S.™, in het licht gal. — 
'Zijn broeder, JACOBÜS SYLVIUS, 
een vermaard geneesheer, in 
1555, in den ouderdom van 
75 jaren overleden, den roem 
nalatende, van een bekwaam 
man, in de Grieksche en La-
tijnsche talen, in de wis- en 
ontleedkunde Ie zijn geweest. 
Er bestaan van hem verseheiden 
werken , te Keiden, in 1630, 
in fol.., onder den titel van 
Opera mediccc gedrukt.- Onder 
de verhandelingen, waaruit dit 
boekdeel bestaat, moet men on
derscheiden zijne Pharmaeopea, 
door CAILLE afzonderlijk in het 
Fransch vertaald, en te Lyon, 
in 1574 gedrukt. 

' SïLVIUS" Of DU BOIS (EllANCIS-
cus), te Braine-hrComte, in He
negouwen, in 1581 geboren, 
kanonik en deken van Saint-
Amó, ie Douay, onderwees ge
durende meer dan 30 jaren, de 
godgeleerdheid in die stad, al
waar hij den 27 Februari} 1649, 
in den geur van heiligheid over
leed. Men heeft van hem Com-
mentariën, op het kort begrip 
der godgeleerdheid van den hei
ligen THOMAS, en anderegeleerde 
werken, te Antwerpen, in 1698, 

X 
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in 6 dl.» in fol. gedrukt. Deze 
uitgave heeft men te danken aan 
de zorg van pater NORBERTUS 
DELBECQÜE, een dominikaner, 
even als SYLVIUS , te Braine-le-
Comte geboren. Het 5.e dl. be
vat verschillende losse stukken, 
en het 6.e Commentariën op de 
4 eerste boeken van het oude 
Testament. De. uitgever heeft, 
men weet niet waarom, de ge
schriften van SYLVIUS tegen het 
ontluikend jahsenismus, achter
wege gelaten. De zachtheid zij
ner inborst is in zijne werken 
overgegoten, in welke men eene 
gróote afkeerigheid van alle 
nieuwigheid ontwaart. Hij' legt, 
bij elke gelegenheid, eene vol
komene onderwerping, aan de 
uitspraken van den H. Stoel aan 
den dag. Toen doctor RECH uit 
Leiwen te Douay"was gekomen, 
om die universiteit in de jan
senis te factie te wikkelen, en 
daarbij voorgaf, dat het juist 
te doen was, om de leer van 
den H. AUGÜSTINUS te verdedi
gen y antwoordde hem SYLVIUS: 
» Het is ter verdediging van 
den, Hollandschen Augüstinus, 
dat gij den standaard hebt op
gestoken , en ons is het om 
den grooten AUGÜSTINUS van Afri
ka te doen, wijl het de leer 
der Stedehouders van J. C. i s , 
voor welken wij bereid zijn tot 
aan onzen laatsten.zucht te strij
den." Zijne Lijkrede bestaat 
onder den titel van de begra
ven Wijsheid. Het zijn de beide 
leeraars ESTIUS en SYLVIUS, die 
het meest tot den roem der 
hoogéschool van Douay hebben 
bijgedragen. 
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SïLVIUS (IiAMBERTUS), Of VAN 
BEN BOSCH, een Hollandsche 
schrijver, in 1610 ü Dordrecht 
geboren; en in 1688overleden, 
heeft een aantal werken geschre
ven, eerder door den honger 
ingegeven, dan door de zucht 
om nuttig Ie zijn. De voor
naamste zijn: 1.° Schomvtooncel 
der beroemde mannen, Amster
dam, .1660, 2 dl.» in ,4^°;. 
—- 2.° Geschiedenis van 'onzen " 
tijd, van 1667 tot 1687, Amster
dam,, dit is een vervolg op de 
geschiedenis van AITZEMA, doch 
verre beneden dezelve. BERNAU-
BUS COSTERUS, een protestant, 
heeft in de werken vanSïtvius 
verscheiden feilen aangewezen, 
die-den ligtgeloovigen, hartstog-

, telijken, en; zelfs boosaardigen 
man verraden; — 3.° Het Leven 
der sce-heldm, in 4.*° met 
platen. Hij heeft daarenboven 
nog'eene menigte Treurspelen, 
dichtskthjes enz. geleverd. 

SÏLVIÜS (FRANCISCÜS) , te ffa-
nau, in, Welterau,in 1614 
geboren, oefende, "in Holland 
met roem de geneeskunde uit, 
en onderwees deze wetenschap 
te Leyden.. De omloop des 
hloeds, ontdekt of liever bekend 
gemaakt door WILIJAM HAEVEÏ, 
verwekte toenmaals veel gerucht;-
SYLVIUS was de eerste aan de 
leydsche akademie, die dezelve 
door ontegensprekelijke bewijzen 

, betoogde. Hij bragt door zijno 
„lessen en zijne proefnemingen 
de lot dusverre verwaarloosde 
scheikunde weder in roem, 
en overleed te 's Gravcnhage, 
den 14 November 1672. 'Er , 
bestaat eene verzameling zijner j 

Werlien, Amsterdam, 1679 in 
4.t°, en Venetië, 1708,'in tol, 

. SVLVIÜS. — Zie Bois en BOSCH. 

* SïüMAcmJs, de vierde der 
schriftverklaarders van het oude 
Testament, in de grieksche taal, 
was van oorsprong en godsdienst 
een Samaritaan; ging eerst tot 

,de joden, en daarna tot de 
'Christenen over, en omhesde 
eindelijk de' dwaling der Ebio-
nilen (zie. EBIO'N). Volgens pater 
ALEXANDER werd hij m U*, 
onder keizer SEVERUS , volgens 
pater LELOKG, in 184, onder 
COMMODUS, en volgens pater Ut-
LISHOHT, in 170; onder ffiiBcro-
AURELIÜS, geboren, ty w* 
een beter 'on sierlijker scmiu-
verklaarder dan kwa^-™ 
.11. EPIPHANIUS beschuldigd hem, 
van te veel eerzucht ie hebbn 
gehad; doch plaatst hem meUe 

; min onder de wijzen, dje «de 
z?ne natie gebine. W * J 

over van de GriaKscn» 
ling, welke hij van den Bijbel 
gemaakt had. 

ARIAKÜS), preiekt van ^ 
[indiekad.omtren thdma 
den der 4.« eeuw geboren, J 
de zoon van » {*£ "„ 
SBBIACHUS, in f ^ X S v ï Bom.- Hij'v/erd achtereenv 
gend questor, pnslor, p o n ^ 
L w i n d h e b b e r v a n i M » S 
voogd van Afrika, en « n « 
in%84, p / e f e k t v a n ^ l 
Hij onteerde zich, uoor 
hartstogt, welken h u » ^ 
dag • logdo ter hersfeJim0 
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het heidendom, en het altaar 
der overwinning [door KONSTAN-
TON omvergeworpen, door JULI
ANUS hersteld,: door VALENÏI-
MANUS I gehandhaafd, en op 
nieuw vernield door GRATIANUS]. 
Hij vond eenen vermogenden 
tegenkanler in den heiligen AM-
BROSIUS, en werd uit Rome 
verbannen door keizer THEODO-
SIOS den Groote. Weder in gunst 
bij dien vorst gekomen zijnde, 
werd hij in 391 tot consul van 
Rome benoemd. Het tijdstip 
van zijnen dood is onbekend. 

' Er bestaan nog van hem tien 
boeken met Brieven, Leijden, 
1Ö53, in 12.m°, die niets be
langrijks bevatten, maar in 
welke men zijne redevoering 
vindt, ten gunste der heiden-
scftè gebruiken, een vrij zuiver 
Latijn, en eene welluidende, 
doch wijdloopige en niet zeer 
logische welsprekendheid. [Hij 

• had nog andere werken ge
schreven, die niet tot ons zijn 
gekomen,. zoo als de Lofrede 
van MAXIMUS en THEODOSIUS, 
en Redevoeringen, waarvan de 
abbé ÉAÏ eenige fragmenten 
heeft verzameld door hem te 
Milme\ in 1815, in 8.vo in 
het licht gegeven]. Zijn %er-
zoehclirift, ter handhaving van 

'de heidensche godsdienst, is 
in 1687 te Dusseldorp gedrukt, 
met de Wederlegging van den 
H. AMBBOSIUS, en de Brieven 
van dien kerkvader ad Princi
pes, 1 dl. in 12.m0 — Men 
moet hem niet verwarren, met 
SYMMACHUS, senator en prefekt 
van Rome, schoon-vader van 
BoëTius, die in 525, door 

THEODOMCU , koning der Gothenv 
ten dood werd gebragt (zie Boè'-
TIUS en THEOBORICH). 

_, SYMMACHDS (Heilige), Paus, 
in Sardinië geboren, -beklom 
den stoel van den H. PETRUS , 
den 22 November 498, na 
ANASTASIUS II. J)e patriciër 
FESTUS liet, eenigen tijd daarna 
den aartspriester LAURBNTIUS 
verkiezen, dien hij rekkelijker 
dan SïsiMACHü's oordeelde, welke 
een ijverig voorstander van het" 
concilie van Chaleedonië was. 
De scheuring werd gestuit door 
THEOBORICH , koning der Gothen, 
die, ofschoon' een Ariaan, be
val dat men die verkiezing moest 
handhaven, welke het eerste 
was geschied, en die de meeste 
stemmen had gehad; gevolgelijk 
werd SïMMAcnus door de bis
schoppen als wettige Paus er
kend en bevestigd. Blen be
schuldigde hem vervolgens van 
verscheiden misdaden. ÏHEODO-
RICH liet alzoo in 501 over deze ' 
zaak te Rome een concilie ver
gaderen; maar de bisschoppen 
stelden aan dien vorst nadruk
kelijk voor: » Dat de Paus zelf, 
deze kerkvergadering moest bij
eenroepen , dat de H. Stoel dit 
regt had-, èn door zijnen van 
PETRUS ontleenden voorrang, èn 
door het gezag der kerkverga
deringen, en dat er geen voor
beeld bestond, dat hij aan het 
oordeel zijner onderhoorigen was 
onderworpen." THEODORICH be
wees hun door de brieven van 
SÏMMACIIUS , dat deze Paus had 
toegestemd in de bijeenroeping 
van het concilie. Hij werd in 
3 
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hetzelve ontheven van al de le
gen hem ingebragte beschuldi
gingen. Zoodra dit besluit in 
Galiïë aankwam, • werden de 
bisschoppen er door ontsteld, 
en belastten den heiligen Avi-
TDS, bisschop van Fienne, om, 
in naam van alle, naar Rome 
•te schrijven, om zich te be
klagen , dat de bisschoppen het 
op zich hadden durven nemen, 
den Paus te oordeelen. » Het 
is niet gemakkelijk te begrijpen, 
zegt hij, hoe een overste, veel 
min het hoofd der Kerk door 
zijne onderdanen kan geoordeeld 
worden." Hij prijst echter de 
vaders, getuigenis van de on
schuld des Pauses te hebben 
afgelegd. Nadat keizer ANAS-
TASJÜS zich tegen het concilie 
van Ghalcedonië had verklaard, 
weigerde de Paus om met 
hem gemeenschap te onderhou
den. Om zich hierover te wre
ken, beschuldigde hem de kei
zer van manicbeismus, en zulks 
ondanks dat hij de aanhangers 
dier ketterij uit Home verdreven 
had. De heilige Paus vervaar
digde zijn verdedigschrift, waarin 
hij met die waardigheid sprak, 
welke aan 'het christelijke prie
sterschap betaamt, (hetzelve 
komt voor in ' de verzameling 
der conciliè'iï 4.<* dl.) SYMMACHUS 
overleed in 514, na verscheiden 
kerken te hebben doen bouwen, 
ïïij was een man van strenge 
zeden, van eenen grooten ijver 
en eene vlekkelooze deugd. In 
de verzameling van D. COUSTANT, 
komen 11 Brieven en verschil
lende besluiten van hem voor. 
Men zegt, dat hij het is, die 
beval, dat men öp de zon- en 

feestdagen der martelaren, in 
de Mis , het Gloria in excekis 
zoude zingen. Men zie de Ver-
dediging van dien Paus door 
ENNOWÜS , in de uitgave zijner 
Werken, door paler SIBMOND 
enz. SYMMACHUS had tot opvol
ger de H. HOEMISDAS. 

SYNESIDS, een platonisch wijs
geer. Men kent den tijd niet, 
waarin hij leefde. Wij hebben 
yan hem drie Verhandelingen 
over de natuurlijke wijsbegeerte, 
met de platen van NICOIAASFU-
MEL, Parijs, 1612, in 4.'°; en 
eene de somniis, gedrukt met de 
geschriften van JAMMJCDS, mede 
een' platonisch wijsgeer, Vene
tië, 1497, in fol. 

SYNESIDS, bisschop, was een 
leerling van de beroemde EWA-
TIA van Alescandrië. De gelo
vigen, getroffen, door de regel
matigheid zijner zeden, spoor
den hëm aan om het christen
dom te omhelzen; In 4UU' 
naar Konstantinopel gezonden, 
bood hij zijn werk Onerde^ 
ninklijke waardigheid, f ?*,„ zer.AacAmns aan, die hetzelve 

gunstiglijk opnam, TienJa,?" 
later verhief men hem op den m 
schoppelijken stoel « « / * ; 
maïs. SYNESIDS aanvaardde deze 
waardigheid niet dan met goo-
ten tegenzin. Zij scheen hem 
te strijden, met <te ^ W 
levenswijze, welke hij tot m 
verre geleid had, en hu . o n «. 
scheidde niet genoeg eewgcpw 
tonische denkbeelden van « 
leerstellingen der chnsteu^ 
godsdienst. SYNESIDS, bisscio] 
geworden zijnde, bezal denijs 
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en do liefdadigheid eens apos
tels. Hij hield eene kerkverga
dering, en Qndersleunde de he-
hoeftigen. Wij bezitten van hem 
CLV Brieven, Homiliën, en 
verscheiden andere werken, waar
van de beste uitgave is die van 
pater PETAU 5 1633, in fol. in ^ 
het Grieksch en in het Latijn* 
met aanteekeningen. Zij ver
dienen alle gelezen te worden, 
ofschoon zij niet geh'eel vry zijn 
van " de dwalingen der heiden-
sche wijsbegeerte. Men ontwaart 
in dezelve sierlijkheid , verhe
venheid en zuiverheid. Het jaar 
des overlijdens van dezen be
roemden man is onbekend. 

* SYKGE (EDUARP)„ aartsbis
schop vah Tuam, in Ierland , 
in '1659 geboren, was de 
zoon van doctor SYNGE , bisschop 
van Cork. Hij volbragt zijne 
studiën gedeeltelijk aan de uni
versiteit van Oxford, in het 
collegie van- Christ-Church, en 
voor het overige te Dublin. Hij 
•was zeer geleerd. Achtereen
volgend tot verschillende posten 
in de Aiiglikaansche kerk be
noemd , vervulde hij de verplig-
tingen derzelve, op eene wijze, 
die zijner bekwaamheid tot eere 
verstrekt, en hem deed waardig 
achten, er meer aanzienlijke te 
bekleeden. In 1714, werd hij 
benoemd tot het bisdom Ra-
fhoë in Ulster, graafschap Dun-
nagall, en twee jaren later, naar 
het aartsbisdom Tuam verplaatst. 
Men heeft van hem: 1.° Leer
reden; — 2.o Verhandelingen; 
— 3.o Mandementen. Mên heeft 
dejelve, in 4 dl.», in 12.»"0 

voreenigd. De Britsche Biogra-
phie- spreekt met lof over deze 
verschillende werken. De aarts
bisschop SYNGE overleed te Tu
am, den 24 Julij 1741. : 

SYPHAX , koning van een ge
deelte van Numidië, verliet de 
Romeinen, om zich bij de Kar-
thagers te voegen. Hij huwde 
vervolgens met SOFHONISBE, die 
aan MASINISSA verloofd was, aan 
wien hij den oorlog verklaarde, 
Bij werd overwonnen en met. 
zijne echtgenoote gevangen, ge
nomen, bij Cyrtha, in het. jaar 
203 vóór J. CL. De Romeinen ga
ven aan MASSJNISSA een gedeelte 
der staten Van zijnen vijand. 

SÏRIANÜS, een drogredenaar 
van 4lemndrië, in 470, had 
zamengesteld : • l.o Vier boeken 
over de republiek van RUATO; 
— 2.t> Zeven boeken over de 
republiek van Athene; — 3.° 
Commentariën op HOMEMJS. Al 
deze werken zyn verloren^ ge
raakt; indien men op de titels 
afgaat, kunnen zij veel belang-
rijks bevat hebben. 

SYRICUS. 
RICUS. " 

Zie MEMEGBJS SY~ 

X 

SYSIGAMBIS , moeder van DA-
RIUS, laatsten koning van Perzië, 
na den slag van Issus, met de 
geheele koninklijke familie ge
vangen genomen zijnde, werd 
zij door ALEXANDER den- Groote 
zeer wel' behandeld. QDINTOS-
CURTIUS verhaalt dat zij zoo zeer 
doordrongen was van dankbaar
heid , dat, nadat zij bij den dood 

4 . • 
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van DAIOTS had kunnen blijven 
bestaan, zij echter den Mace-
donischen overwinnaar niet kon 
overleven, en na hem van smart 
stierf. 

SZASZKÏ-TOMKA (JoAtiNEs), t e 
Folkus-Falva, in het graafschap 
Turocs, in Hongarije, uit eene 
adellijke familie geboren, onder
scheidde zich te Jena in de we
tenschappen, en werd tot rector 
van het collegie der protestanten 
te Raab bevorderd, alwaar hij 
in 1760 overleed. Men heeft van 
hem: 1.° Liber de ritu cxplo-
randm veritatisperjudicum ferri 
candentis, Presburg, 1,740, in 
fol. metaanteekeningen; — 2.° 
Introductio in orbis hodiernigeo-
graphiam, Presburg, 1748, 
in 8.vo; — 3.° Conspeclus in-
trodicctimis in notitiam regni 
Hungarice gcographicam, MstO' 
ricam, politicam et chronologi-
eam, Presburg, 1759. 

SZEGEM (FlUNCISCDS LEONAR-
DÜS)', teTïmaugeboren, werd, 
ofschoon zijn vader protestantsch 
was, door zijne moeder in de 
Catholijke godsdienst opgevoed. 
Hij onderscheidde zich in de 
beoefening der schoohe letteren 
te Tirmu, in die der wijsbe
geerte te Weenen, en in die der 
godgeleerdheid te Rome, Hij werd 
achtereenvolgend geplaatst op 
den bisschoppelijken stoel van 
Zevenbergen, en op dien van Vat-
sa, in 1608 tot de waardigheid 
van kanselier van het koningrijk 
van Hongarije verheven, en ein
delijk, in 1669 tot bisschop van 
mytra benoemd. In al deze ver
hevene betrekkingen^ legde hij 

even zoo veel ijver als kunde 
aan den dag. Hongarije bezit 
verscheiden gedenkteekenen van 
zijne milddadigheid en van zij
nen godsdienstzin. Hij heeft een 
Dichtstuh, in het Latijn nage
laten., op het Leven van de hei
lige MARGARETHA van Hongarije, 
met aanteekeningen door Si-
GISMÜNBÜS FERRAIUÜS in het 
licht gegeven. • Hij overleed in 
1675. 

SZEGEDI (JOANNES BAMISTA), 
in 1669, uit eene adellijke en 
oude familie, in het graafschap 
Eisenstadt, in Hongarije, ge
boren , werd Jesuit, onderwees 
met roem de hoogere weten
schappen , was rector van ver
schillende collegiën, nam met 
veel ijver de bedieningen van 
missionaris waar, werd alge
meen aalmoezenier der troepen, 
en overleed te Tirnan, den « 
December 1760. Zijne minzaam
heid,' de opregtheid zijner ze
den , en zijne talenten I * 
hem doen betreuren. Hy ws 
vooral ervaren in de regten zijns 
vaderlands; zijne vrije oogen-
blikken waren aan de beoefening 
derzelve toegewijd, en nebüen 
hem in het licht doen geven-
l.o Tripartitumjtcres Swg"» 
tyrocinium, Tirnau, Ï7«*>. 
12.mo • 2.° Synopses twio-
rum juris Hungarici, notis p-
ridicis, Mstorkis, chronologie 
illustratce, 1754, in 8-v0L'" 
3.o Decreta et vitte regum uw 
gariet} qui Transilvaniam po» 
derunt, mm nous, Colosmr, 
1743, in 8.vo- — 4.o W«r«£ 
dus ilhstratus, cumnotis, w 
nau, 1753, in 8.™ 
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SZËGEMN; — "Zie ZEGEDIN. 

SZENTIVANY (MARTINUS) , een 
Hongaarsche Jesuiï", in 1633, 
in het dorp Szentivany, waarvan 
zijn vader heer was, geboren, 
onderscheidde zich evenzeer door 
zijne deugden, en zijnen gods
dienstijver , als door de uitge
breidheid zijner kundigheden, 
Hij verklaarde gedurende ver
scheiden jaren de Hebreeuwsche 
taal te Weenen erf te Timau; 
onderwees vervolgens met gelij
ken roem, de wijsbegeerte en 
de godgeleerdheid in de eerste 

dier steden, en overleed te Tir- V 
nau, den 29 Maart 1705. Men 
heeft van hem 3 dl.», in 4. t0, 
getiteld: Miscellanea curiosa, 
eene zeer belangrijke verzame
ling, vol geleerde nasporingen 
over de natuurkunde en andere 
wetenschappen. Hij heeft nog 
een aantal losse stukjes in het 
licht gegeven, waarin de gods- , 
dienst met even zoó veel waar- • 
digheid als kracht verklaard en. 
verdedigd wordt. Zijn Latijn is 
zuiver en vloeijend, zijn stijl 
los, eenvoudig en ongezocht. 

x e 
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*^1ABARAUD (MATTOEUS MA-
THURIN) , een janseniste godge
leerde , te Limoges, in 1744, ge-
horen, ging na zijne cqllegie-stu-
diën te hebben volbragt, in St. 
Sulpice, en werd in 1764, in de 
congregatie van het Oratorium 
toegelaten. Nadat zijne oversten 
in hem bekwaamheid ontdekt 
hadden, zonden zij hem naar 
Arles, om er in een gesticht 
der orde, de godgeleerdheid, 
hét Grieksch en flebreeuwsch 
te onderwijzen. Hij onderwees 
vervolgens dezelfde onderwerpen 
te Lyon, van waar men hem, 
in 1783 naar Pesenas beriep, 
om er hem aan het hoofd van 
een collegie te plaatsen. Hij was 

• directeur van dat van Iiochelle 
toen, in '1787, de heer DE 
CRÜSSOL , bisschop dier stad, in 
een mandement, de koninklijke 
ordonnantie van dat jaar aan
randde , welke aan de protestan
ten den burgerlijken staat terug
gaf. TABAKAUD schreef tegen dit 
mandement, twee brieven, welke 
hij deed drukken. Hij dacht dat 
de gouvernementen niet vreemd 
konden blijven aan de godsdiens
tige leerstellingen, telkens als 
de burgerlijke wetgeving, of de 
staatkundige constitutie er in 
betrokken waren. Toen de om
wenteling uitbarstte, vestigde hij 
de aandacht der nieuwigheid-drij-

vers, op de menigvuldige mis
bruiken , die volgens hem, ten 
gevolge der nalatigheid der be
sturen, om hunne reglsmagt 
tusschen beide te laten komen, 
in de Kerk zouden geslopen zijn. 
Daar de omwenteling verreweg 
de grenzen had overschreden, 
welke hij gewild had, dat zy 
eerbiedigen zoude, zoo zagTA-
BARAUD tijdelijk van den aanva 
af, en verhief zich zelfs met 
nadruk tegen de vervolgingen, 
waarvan de geestelijken het voor
werp waren. Twee Brieven die 
hij aan den constituiionneelen 
bisschop GAVVERNON ngtte, en 
Aanmerkingen, op eenenlierüer-

•lijken brief van denzelfden, Be
rokkenden hem de vogelvrijver
klaring, en hij nam, fjf 
September - moorden van 1 m, 
'de wijk naar Engeland, alwaar 
hij zich tien jaren o p h i ^ M ; 
is van meening, aal uy

 n 
der onderteekenaars was. " 
den Brief aan Pius VI, o™» 
omtrent zestig oratonsten, w 
welken men vindt opgenomen 

in zijne Geschiedenis van w 
kardinaal DE BERULLE. Toen H 

BARAÜD Frankrijk verliet, *» 
hij sedert eenigen tud-i»*» 
het gesticht des oratorium s w 
Limoges. Gedurende zyn vwwy» 
te Londen, hield hij n&f™. 
met letter geschiedkundige 
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godgeleerde werkzaamheden, le
verde artikels aan den Times; 
den Oracle en de Anti-Jacobin-
Review, en vertaalde uit het 
Engelsch de Aanmerkingen aan 

.de overweging der verbondene 
mogendheden onderworpen, van 
BOWLES, 1799. Het schijnt, dat 
hij zijnen orde-broeder, pater 
MANDAR , behulpzaam was in de 
zamenstelling van den Rouw
brief, in 1798, door verschei
den Fransche bisschoppen aan, 
Pros VI geschreven, In 1802, 
in Frankrijk teruggekeerd, werd 
•hij , door.eene oplettendheid van 
FOÜCHÉ , zijnen ouden orderbroe-
der, op eene lijst voor de bis
schoppelijke waardigheid ge-
bragt. Maar deze waardigheid 
zou hem weinig gepast hebben, 
daar hij volstrekt geene pries
terlijke bedieningen uitoefende. 
In 1811, tot censor ienoemd 
van de boekdrukkerij, waarvan 
de heer POMMEREUL algemeen 
directeur was, maakte hij ge
bruik van zijne betrekking, om 
de uitgave der boekwerken te 
belemmeren, die met zijnejan-
seniste denkbeelden in strijd 
waren. LODEWIJK XVIII benoem
de hem in 1814 tot honorair 
censor, en de abbé DE MONTES-
QTJIOU deed hem zijn ontslag 
met eene jaarwedde bekomen. 
Zijne Principes etc. [Grondregels 
over het onderscheid van het 
verdrag en het sacrament des 
huwelijks), welke hij in 1816 
in het licht gaf .wikkelden hém 
m vrij hevige geschilvoeringen 
met zijnen bisschop en eenige 
godgeleerden; en werden we-
derlegd door BOTER UE SAINT-
SOU'ICE. Het geschrift word ver-

A B. m 
oordeeld, bij een manifest van 
den 18 Februarij 1818, door 
den bisschop van ïdmoges, wiens 
uitspraak door den Paus beves-
'tigd werd. De schrijver deed 
verscheiden wederantwoorden in 
het licht verschijnen, waarin 
men uitdrukkingen aantreft, die 
weinig eerbied voor den prelaat 
en den heiligen Stoel verraden', 
een onder anderen onder dezen 
titel: Over het tijdelijk gezag 
op het huwelijk, oiwederlegging 
pan het manifest van monsei
gneur den bisschop van ïdmoges, 
Parijs, 1818,in8.vo In 1825, 
verscheen er eene nieuwe uitgave 
van de Grondregels enz. De 
zin der woorden van het con
cilie van Trente, welke aan de 
kerkelijke regters, de hu welijks-
aangelegenheden onderwerpt, 
door verschillende pauselijke 
breven ten duidelijkste toegelicht 
zijnde, zoo scheen dit onder
werp van_ toen af buiten beden
king te vallen, daar de Kerk 
alleen bevoegd is, om over de 
huwelijks beletselen uitspraak 
te doen. Voor het overige logen
straffen zich de gehechtheid van 
TABARAUD aan zijne gevoelens, 
en zijn ijver, om dezelve te 
verdedigen geenen oogenblik in 
zijne lange loopbaan. Sedert 
1814, door eene oogkwaal ge
kweld dicteerde hij aan eenen 
secretaris de werken, welke bij 
nog zamenstelde. In den laat-
sten tijd zijns levens kreeg hij 
zijn gezigt terug, en overleed 
te Mmoges, den 9 Januarij 

I 1832. Zijn olographisch testa
ment, gedagteekend 5 Janu
arij 1831, bevatte de volgende 
woorden: » Ik dank God, mij 



364 T A B. 

in den schpot der. Catholijke, 
Apostolische en Roomsche Kerk 
te hebben doen geboren wórden; 
van mij het geloof te hebben inge
geven in alle waarheden, welke 
zij leert, en Lehoed voor alle 
dwalingen,' welke zij veroor
deelt. Ik hoop van zijne barm
hartigheid, dat Hij mij in deze 
gevoelens zal behouden, tot dat 
het Hem fcehage, mij tot zich 
te roepen. Indien er in de door 
mij uitgegeven werken iets mogt 
voorkomen, in strijd met deze 
verklaringen., onderwerp ik het-

, 'zelve aan het, oordeel van ge
noemde Kerk, en ik vraag aan 
God vergeving voor. alles, wat 
personen mogt beleedigd heb
ben, enz." Behalve de reeds 

• aangevoerde voortbrengselen van 
pater TABABADBJ willen wij nog 
de volgende noemen: 1.° Pros
pectus en gedenkschriften voor 
de vrienden des wedes, 1791; 
— 2.° Traite etc. (Geschiedkun
dige en criUsche verhandeling 
over de verkiezing der bisschop
pen), Parijs, 1792, 2 dl.» in 
8.™ De schrijver heeft ten doel 
om aantetoonen, dat de verkie
zing der bisschoppen aan de 
geestelijkheid toebehoorde,, en 

: dat het volk er enkel deel aan 
nam, door het bekendmaken Van 
zijn verlangen;'— 3.° De l'im-
portance etc. (Over het belang 
van eene godsdienst van staat), 
1803, in 18.«">, tweede aan

merkelijk vermeerderde uitgave, 
1814, in 8.VP De schrijver on
derzoekt voornamelijk de rede, 

,door PORTALIS uitgesproken, bij 
gelegenheid der aanbieding van 
het concordaat; — 4.» De la 
philosophie etc". (Over de wijs

begeerte der Henriade), 1805, 
tweede uitgave, 1824. Men 
vindt uitmuntende zaken in dit 
stukje; — 5.°Mstoire etc. (Cri
Usche geschiedenis der Engel-
sche wijsbegeerte), Parijs; 1816, 
2 dl.» in 8.y0

 TABABAUD behan
delt in dezelve de geschiedenis 
der Engelsche wijsbegeerte, tan 
derzelver .oorsprong af, tot aan 
hare invoering in Frankrijk 
Hij levert een denkbeeld van 
-het leven, de'leer en de wer
ken der voornaamste Engelsche 
deïsten, en is niet alleen ge
schiedschrijver, maar berede
neert, doorgrondt en wederlegt 
de verschillende stelsels met Wie 
duidelijkheid en orde: De schrij
ver komt vervolgens tot de in
voering van het foiopmem 
Frantiijk; daar echter komen 
eenige bladzijden voor, waarna 
zijne vooringenomenheid, m» 
zekere onderwerpen, zien ai 
duidelijk doen ontdekken, w 
werk is niettemin een der W e 

voortbrengselen van T * ^ ? : Men ziet uit de voorrede - g 

hij zich voorstelde, ook de. w 
schiedenis der Z<V««<* f ' 
begeerte te leveren; het i> 
betreuren, dat dezelve nieUJ 
het licht is verschenen)- . 
De la rkmon etc. (Omr* . J . 
eeniging der christehpi^ 
genootschappen), dit ;"UV „4 
wel als het voorgaande, diaV 
den naam des schrijvers, 
is eene beredeneerde geschiet 

12111-•nis der ontwerpen en. jjj* 
gen, op verschillende tydstipg 
gevormd en in het werk | g 
ter .vereeniging der c t o s g » 
godsdienstige geaoolsc

nymci 
l e t verhaal is doormengd n l t 
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beschouwingen, die niet het 
minst belangrijke gedeelte des 
werks zijn. TABARAUD ontwik
kelt in hetzelve vele gematigd
heid en kennis van zaken; — 
7.° Des interdifs etc. {Over het 
willekeurig verbieden van hél 
opdragen der E, Mis), 1809, in 
8.™, herdrukt 'te Patijs, in 
1820; — 8.° Questions etc. 
(Vraagstukken betrekkelijk hel 
geestelijk gewaad). Dit-stukje 
•was tegen een bevelschrift-van 
den bisschop van Limoges ge-
rigt; — 9.° Lettre etc. {Brief 
aan den heer I>E BAUSSET, om 
tot Bijlage" te dietien vóór zijne 
geschiedenis van FËNISLON), de
zelve is geheel betrekkelijk het 
jansenismus. De schrijver be
pleit in dit geschrift openlijk 
de zaak der'jansenisten, en 
laakt al wat men tegen hen 
gedaan heeft. De Paussen, de 
bisschoppen, de geestelijkheid, 
de Jesuiten, alle hebben zich 
bedrogen bij het vervolgen eener 
hersenschimmige sekte;— 1Ö.° 
Essai etc. {Geschiedkundige en 
critische proeve over de institu
tie der bisschoppen), Ï811, in 
8.™ In dit geschrift, in het 
licht gegeven, op het tijdstip, 
dat PIDS VII te Savona werd 
gevangen gehouden, trachtte de 
schrijver te bewijzen dat, wan
neer de Paus aan eene groote 
kerk bullen weigert, deze regt 
had, om tot de oude tucht te
rug te -keeren, en de bisschop-, 
pen door de melropolitanen te 
doen preconiseren; — 11.° Du 
Pape etc. {Over den Paits en, de 
Jesuiten), Parijs,18U, in 8 ." , 
verscheiden malen herdrukt. Dit 
is een door conc openbare par-
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tijdigheid gedicteerd geschrift; 
— 12.° Du divorce etc. {Over 
de echtscheiding van NAPOLEON 
en JOSEPHINE) ,, 'Parijs, 1815, 

•in "8.T° , dit is eene beschou
wing vanhetgene er plaatshad 
op het einde van 1809, betrek
kelijk het huwelijk van BONA
PARTE. Er komen te weinig 
daadzaken in dit geschrift ̂ voor; 
de schrijver neemt de wettig
heid ,van het eerste, en de nie
tigheid van het tweede huwelijk 
aan, overeenkomstighetgenehij 
over dit onderwerp had ont
wikkeld, in zijn werk over de 
Grondregels enz.; — 13.° His- ^ 
toire etc. (Geschiedenis van PE
TRUS DE BERULLÈ , kardinaal, 
stichter van 'het Oratorium), 
1817,, 2 dl.» in .8.™, met den 
naam des schrijvers. Deze ge
schiedenis is vol geleerde na- V, 
sporingen, maar tevens vol m 
beuzelingen, vooringenomenhe- I 
den . en partijdigheid; — 14.° 1 
Observations etc. {Aanmerkingen 
van een' ouden kerkdijken regts-
geleerde, op de conventie van s'~'. 
1817), 1817, in 8.™; een ge
schrift van eenen, verdrietigen 
jansenist, die alles en iedereen *, 
laakt; — 15,oBêfenseetc. {Ver,- \ * 
dediging der verklaring der gees
telijkheid door BOSSUET), 1820, 
in 8.v0, waarin men nog eene 
gewigtige dwaling van den heer 
DE BAUSSET aan het licht brengt; 
— 16.° Examen etc. {Onderzoek \ 
van het gevoelen van den kar- I 
dinaal DE LA LUZERNE , betrek- I 
keiijk de afkondiging van het } 
concordaat), 1821, in"8.™; — 
17.» De Vinaniovilrilité etc. (Over• " • , 
de onverplaalsbaarheid van pas- \ 
toon van den tweeden rang), \ 
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1821 , in 8.™ De schrijver pleit 
te gunste van alle priesters, 
die zich de ongenade hunner 
overheden hebben berokkend en 
door interdict zijn getroffen; — 
18.° Des sacrés etc. {Over de 
heilige harten van JESÜS en MA
MA, door eenen veteraan des 
priesterschaps), 1823, in 8.T0, 
tegen de nieuwe uilgave van 
den brevier -vanParijs;— 19.° 
.Rèflmons etc. {Bedenkingen over 
de verbindtenis van de _ hooglee
raren der godgeleerdheid gevor
derd, om de leer volgens de 
verklaring van 1682 te onde/r-
wijseri), 1824, in 8.*° Deze 
Bedenkingen zijn voornamelijk 
gerigt tegen den heer DE CLER-
MONT - TONISERRE , aartsbisschop 
van Toulouse, die aan het be
stuur het regt betwistte, om 
zich met het onderwijs in de 
seminariën te bemoeijen;— 20.° 
Examen etc. {Onderzoek van twee 
ontwerpen van wet, die aan de 
kamers moeten worden gedaan, 
over de bediening des huwelijks 
en over het houden der registers 
van den burgerlijken staat), JA-
moges en Parijs, 1825, in8.™j 
— 21.° Lettre etc. {Brief aan 
den heer BELLART over zijn re-
qitisitoriiim van den 30 Julij," 
tegen de oppositie-bladen), 1825, 
in 8.-™ Hij verwijt aan den 
heer BELLART zijne zorgeloosheid 
omtrent den voortgang van'het 
ultramontanismus,de Jesuiten, 
enz.; — 22.o Eistoireetc. (Cri-
tische geschiedenis der vergade
ring van 1682), 1826, in 8.™ 
Deze geschiedenis is ledig in 
daadzaken; —• 23.<> Essai etc. 
{Geschiedkundige en critische 
proeve over den staat der Jesui

ten in Frankrijk), 1828, in 8.™ 
Deze Proeve verscheen gelijktij
dig met de ordonnantie van den 
16'.Junij 1828; — 24." Vieetc, 
{Leven van pater LE JEUKE , bij
genaamd de blinde pater, pries
ter van het Oratorium), 1830, 
in 8.™ Deze levensbeschrijving 
van een in de 17.e eeuw door 
zijne predikingen en missiën 
beroemden man, biedt eenige 
bijzonderheden aan, -die men 
bezwaarlijk elders zoude vinden. 
Eindelijk heeft TABARAUD een 
aantal artikels geleverd voor de 
20 eerste deelen derJ%raj)fe 
Universelle, in welke artikels 
de geest des schrijvers steeds 
doorschijnt. , 

ÏABERNA ofTATBBSB(JOATOffl» 
BAPTISTA), te Rijssel, } ü l ^ 
geboren, werd Jesuit, in 164U, 
en onderwees langen tijd met 
roem de wijsbegeerte en godge
leerdheid. Toen de stadXtotfy» 
in 1686, door eene moorddadige 
besmettelijke ziekte was aange
tast, was TABERNA onvefflioua 
in het bijstaan van zieken, zoo
dat hij zelf een s l ag toMf 
liefdadigheid werd. Er bestaat 
van hem: Synopsis ilieoW® 
practim,zl* tittelf 
uitmuntende beknopte zeden» 
dige godgeleerdheid, wel gescttiy 
ven, duidelijk en naauwkeung 
en van de beide uitersten.» 
verslapping en__de s t r e n g 
evenzeer verwijderd; P " ' 
tegenstaande heeft de bisscnop 
vmJtreeht, GÜÏ m SEVES » 
ROCHECIIOÜART, er den ö JU 
1703, eenige stellingen vang» 
censureert? doch de oveflg 
bisschoppen hebben, naar 
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schijnt op deze censuur geen 
acht geslagen. 

* TABOURIEU (PETRUS NICO-
LAAS), een priester, te Chartres, 
in 1753 geboren ,• legde in 1791, 
den burger-eed af, en werd tot 
constitutionneel pastoor der St. 
Martinus-kerk zijner geboorte
plaats benoemd. Hij was bij de 
conciliën tegenwoordig, in 1797 
en in 1801, in de hoofdkerk 
van Parijs gehouden, en door 
de vereenigde constitutionneele 
bisschoppen belegd. Hij schreef 
verscheiden werken in het be
lang zijner parlij. Wij willen 
aanhalen: 1.° Défense elc. (Ver
dediging van de burgerlijke con
stitutie der geestelijkheid, met 
aanmerkingen op de excommu
nicatie, waarmede wij bedreigd 
worden), Chartres en Parijs, 
1791, in 8.™; — 2.» Discours 
etc. (Verhandeling ter gerust
stelling der gewetens, over de 
aangelegenheden des tijds betrek
kelijk de godsdienst), in 8AO.J 
— 3." Sur etc. (Over de god
delijkheid der godsdienst en der-
zelver grondwaarheden); — 4.° 
eenige andere Geschriften over 
godsdienstige onderwerpen. TA-
BOURIER overleed den 28 No
vember 1806, als pastoor van 
de St. Pieters-kerk van Chartres. 

TACFARINAS, legerhoofd tegen 
de Romeinen in Afrika, ten 
tijde van TIBEUIÜS, was een 
oorspronkelijke Numidiër. Hij 
diende eerst onder de Romein-
sche hulptroepen, en na gede
serteerd te zijn, verzamelde hij 
cene bende landloopers en struik
rovers, en bragt vele wanorde | 

te weeg. [Hij werd geslagen 
door FURIDS GAMILLUS, in het jaar 
17, na J. C ; overwonnen, doch 
niet ontmoedigd, ging TACFA-
RINAS gedurende acht jaren voort 
de Romeinen aftematten. Het 

I gelukte hem zelfs een sterk le
ger op de been te brengen, 
waarmede hij ,Thubascum bele
gerde. DOLABEIXA kwam toe
gesneld, om hem het beleg te 
doen opbreken. Hij versloeg 
TACFARINAS, die met de wapens 
in de hand sneefde, en met 
hem vervloog dé hoop dat land 
'onafhankelijk te maken.] 

TACHARD (GÜIDO) , volgde#in 
1685, in hoedanigheid vanrnïs-
sionnaris den heer DE CHAUMONT 
op zijn gezantschap naar Siam, 
kwam in 1688 in Europa terug f 
ging weder naar Indië, om er 
zijnen apostohschen arbeid voort 
te zetten, en overleed in 1694. 
Men heeft van hem: l^Voyagc 
etc. (Reise naar Siam, in 1685, 
met sterrckundigc waarnemin
gen), Parijs, 1686, in 4 . t o j -~ 
2.° Second etc. (Tweede reis naar 
Siam, met geschied-, natuur-, 
aardrijks- en stérrekundige aan
merkingen), Parijs, 1689, in 
4.t0 Deze belangrijke en ge
zochte reizen, zijn in 1700, te 
Amsterdam, in 2 dl.» in 12.m°, 
herdrukt. De ridder FORBIN be
weert in zijne memoriën, dat 
pater TACHABD buitengemeen 
ligtgeloovig i s , en dat hij de 
magt en de rijkdommen van 
den koning van Siam overdre
ven heeft; — 3.° Verscheiden 
Brieven, in "de Verzameling der 
slichtende Brieven, Behalve zijne 
beide reisbeschrijvingen, gaf hij 



368 T A C. 

nog een Fransch-LalijnschWoor-
denboek in het licht, en een 
ander Latijnsch-Fransch, beide 
tot gebruik van den hertog van 
Soiirgonclië, de beste uitgave 
van het laatste is die van Pa
rijs, 1727, in 4 > Hij overleed 
op het einde der 17.*= eeuw. 

TACHOS of TACHOS, koning 
van Egypte, ten tijde van AK-
TAXEBXES-OCHDS, verdedigde dit 
koningrijk tegen de Perzers, 
welke, ondanks den slechten 
uitslag hunner eerste pogingen, 
'er op bedacht waren, hem op 
nieuw aanteranden. Hij verkreeg 
van deLacedemoniërs, een troe
pen-corps, aangevoerd door AGE-
SILAS-, die hem óp eene onwaar
dige wijze verraadde. Nadat 
TACHOS aan CHABBIAS, een' Athe-
ner, het bevel over het leger 
had gegeven, en aan AGESILAS 
slechts dat over de hulp-troepen 
had gelaten, maakte deze gebruik 
van den opstand van NECTANE-
BUS, met wien hij zich onder
scheidde. De koningvan Egypte 

„ zag zich verpligt zijn'rijk te ver
laten, en men weet met geene 
zekerheid wat er van dezen on-
gelukkigen vorst geworden' is. 
Voor het overige is deze geschie
denis, geschikt om de kwade 
trouw der Grieken, en de waar
heid van het spreekwoord grceca, 
fides te bewijzen, twijfelachtig 
in verscheiden harer bijzonder
heden , zqowel als alles wat 
Egypte omtrent dien tijd be
treft. 

TACITÜS (CAJOS • COBNELIUS) , 

een Latijnsch geschiedschrijver, 
In de eerste eeuw der christe

lijke jaartelling geboren, w 
Homeinsch ridder. VESPASIANÜS, 
die' hem genegen was, begon 
hem tot waardigheden te ver
heffen : Tixus en DOMITUKDS 
koesterden steeds vele achting 
voor hem. Hij werd consul onder 
NEBVA , ' in het jaar 97, in do ; 
plaats van YIBGINIUS RBFDS, en | 
trad in den echt met de dochter ; 
van den beroemden AGWCOU. 
Hij pleitte onderscheidene malen 
te Rome, en deed zijne welspre
kendheid hewonderen. PIJMUS 
da Jonge en hij stonden in naau-
we vriendschapsbetrekking; zij 
verbeterden elkander wederkee-
rig hunne werken. COKMXKS 
TACITÜS overleed, naar men 
meent, in tachtig-jarigen ou
derdom, in 134 of 135, na 
J. C. Er bestaat van hem: l.° 
eene Verhandeling over de M-
den der Germanen, Hij prijst de 
zeden dier volken, en het ta
fereel, dat hij er van schildert, 
'is eene goede hekeling van Bane, 
de zetel der verwijfdheid en des 
zedebederfe geworden. Hetgeno 
wat andere schrijvers onsi van 
de Germanen hebben medege
deeld, moet ons doen gelood' 
dat de schildering van TACW». 
ofschoon opgeluisterd, i j " 
scheiden punten ë^P^*' 
- 2.o Het Leven mm * Jnen 

schoonvader Jntrós i e « 2 ; Dit geschrift is een der schoon 

ste en kostbaarste der oudhe • 
Krijgslieden, hovelingen, ov 
heden, alle kunnen er uiting 
tende lessen in vinden; — 
Geschiedenis der kewrs> m 
van de 28 jaren, die deze 
schiedenis bevatte van OJ ] 
96), blijft ons enkel 69 en ee> 
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gedeelte van 70 over; — 4.° 
Zijne Jaarboeken (Annales); de
zelve bevatten de geschiedenis 
van vier keizers, TIBEMUS, CA-
LiGuu,.CLAüDros,NEito. Slechts 
de geschiedenis van den eerste 
en den laatste, is, ten naasten 
bij' geheel, tot ons gekomen. 
GAUGULA is geheel verloren ge
raakt, en wij bezitten enkel het 
slot van CLAÜDIÜS. TACITÜS heeft 
zijne personen, met veel kracht, 
scherpzinnigheid en waarheid 
geschilderd; treffende gebeurte
nissen stelt hij op eenezielroe-
rende wijze voor, en de deugd 
wordt door hem met even zoo 
veel gevoel als smaak afgebeeld. 
Hij bezit in eenen hoogen graad 
de ware welsprekendheid, de 
begaafdheid om op eene een
voudige wijze groote dingen te 
zeggen. Men beschuldigt hem 
de menschelijke natuur te zwart 
te hebben afgeschilderd; maar 
dit is om dat hij dezelve te wel 
kende. Nog verwijt men hem 
eenen al te beknopten stijl, 
even alsof de grootste verdienste 
van eenen • schrijver niet was, 
om veel in weinig woorden te 
zeggen. Als hij met korte trek
ken schildert, dan stellen de 
levendigheid en het treffende 
derzelve er schadeloos voor. 
Daarenboven is het duistere dat 
men in hem meent te vinden, 
grootendeels toeteschrijven aan 
het verval der Latijnsche taal, 
en de onkunde onzer schijn-ge-
leerden. Het meest gegronde 
verwijt, dat men hem kan doen, 
is van overeenigeonderwerpen, 
enkel volgens zijne vooringeno-
menheden of volks-dwalingen 

XXIII DEEL. 

Ie hebben gesproken, zoo als 
bv. door het herhalen der las
teringen der afgodsdienaars tegen 
de christenen en de joden, waar
van hij voor het overige de on
schuld erkent, betrekkelijk de 
beschuldigingen van NERO,-en 
die bij beklaagt, het voorwerp 
der wreedheden van dat gedrogt 
te zijn geweest. In 1771 ver
scheen er te Parijs, eene uit
gave der werken van TACITÜS, 
in 4 dl.» in 4. t 0 , onder dezen 
titel: C. CORNELH TACITI Opera 
recognovü, emendavit, supple-
mentis explevit, notis disserlalio-
nibus, labulis geographicis illu-
stravit GABRiè'L BROTIER. Deze 
uitgave is een meesterstuk van 
boekdrukkunst, en de beste, wel
ke van dezen schrijver geleverd 
is. De gapingen zijn met zoo 
veel oordeel en smaak aange
vuld, dat men noch het verlies 
noch het herstel ontdekt. (— Zie 
BROTIER-GABRISL — ) . Er be
staan nog verschillende andere 
uitgaven van den grondtekst [en 
onder de overzettingen in ver
schillende talen, verdient die 
van den ridder en drossaard, 
P. C. HOOFT, in het Nederduitsch, 
vooral vermeld te worden, de
zelve maakt het 4.e dl. uit , 
van 's mans werken, in fol., 
Amsterdam, Leyden en Utrecht, 
1704.] 

TACITÜS (M. CLAÜMUS) , B.O-
meinsch keizer, werd door den 
senaat verkozen, in de plaats 
van AÜREUANDS, den 25 Sep
tember van', het jaar 275, na 
een tusschenbestuur van om
trent 7 maanden. Hij beweerde 
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tot het geslacht van den voor
gaande ie behoorén, en was 
buitengemeen bezorgd, om de 
door denzelven nagelatene ge
schriften te bewaren; maar deze 
bezorgdheid heeft dezelve niet 
kunnen redden. TACITUS wijdde 
zich geheel en al toe, aan de 
regtsbedeeling en aan de verbe
tering der zeden. De kwade 
gewoonten werden afgeschaft, 
de plaatsen van ontucht uitge
roeid , en de openbare badinrig-
tingen, na het ondergaan der 
zon, naauwkeurig gesloten- Hij 
ondernam om den oorlog bij de 
Perzers en Aziatische Scythen 
te voeren; en hij was reeds te 
Tarsus in Ciliciü, toen zijne 
soldaten hem, na slechts 6 maan
den geregeerd te hebben, het 
leven benamen. De Romeinen 
waren al te zeer bedorven, om 
zich naar zulk eenen meester te 
kunnen voegen. FLOMANUS zijn 
broeder, van moeders zijde, 
volgde hem op. 

f TACQDET(ANDREAS), een wis
kunstenaar, in 1611 te Antwer
pen geboren, omhelsde nog zeer 
jong zijnde, den regel van den 
H. IGNATHJS, en na eenigen tijd 
de lvumariora te hebben onder
wezen, werd hij met het on
derwijs der wiskunde belast. 
Gedurende vijftien jaren onder
wees hij deze wetenschap met 
den meesten roem, en gaf te
vens eene zeer goede Verhan

deling over de sterrchunda in 
het licht; hij overleed aan do 
tering, in zijne geboorteplaats, 
den 23 December 1660. Zijne 
gezamenlijke werken zijn te 
Antwerpen, in 1669 en 1707, 
in 1 dl. in fol. gedrukt; dezelve 
werden gezocht, en verdienen 
zulks nog te zijn. 

TAFFI (ANDHEAS\ een schil
der, te Florence geboren.'cn in 
1294, in den ouderdom van 81 
jaren overleden, leerde zijne 
kunst van eenige Griekscheschil
ders , welke de senaat van n-
nelië ontboden had. Hij legde 
zich voornamelijk toe op net 
mosaik, eene soort van schil
derwerk, waarvan liet geheim 
hem werd aangetoond, dooi 
APOLLOMOS, een' dier Gnekscho 
kunstenaars, tom wrkle ge
zamenlijk met hem m de w. 
Jans-kerk van Florence,.aan m 
voorstelling van verscheiden ge
schiedenissen des Bijbels. 

TAFFIN BE LA ROÜAME.-^0 

ROUARIE. 

TAGEBEAÜ (VINCENT^), in de 
17.oeeuw,advokaatbi)hetF 
lement van Parijs, W K * " 
Angiers. Men heeft van bej> 
l.o eene Verhandeling t e g f « 
congres H , te Parijs wlij' -J» 
in 8.VÓ gedrukt, onder J 
titel.- Discours etc. ( » ' * 
ling over het onvermogen «•• 

(*) Met dezen naam bestempelde men het eerloos» g^mk:daiJLr-
oer tn Frankrijk bestond, waarbij op regtcrlijk bevel, fo/^S 
digheid vanvenen verloskindiqe en eene vroedvrouw eene vlecsdim 
samenkoppehng van man en vrouw plaats had, ten einde Mf 
mogen des eersten te bevestigen Verlalcr. 
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mans en der vrouw). De schrij
ver bewijst in dezelve dat het 
congres onbetamelijk, en onmo
gelijk om uittevoeren is, en 
veeleer belet de waarheid te 
kennen, dan het dient om de
zelve te doen ontdekken. Dit 
verfoeijelijk gebruik werd afge
schaft, in 1677, ten gevolge 
eener pleitrede van LAMOIGNON, 
toenmaals advokaat-generaal. — 
2.° Le vrai etc. (De ware Fran-
sche praktiztyri), in 8.T0 

TAGLIACOZZI (GASPARUS), hoog
leeraar in de genees- en heel
kunde aan de universiteit van 
Bologna,, zijne geboorteplaats, 
overleed in die stad, in 1599, 
in den ouderdom van 53 jaren. 
Hij heeft zich beroemd gemaakt 
door een werk, waarin hij de 
wijze leert, om het gebrek der 
neusgaten, der ooren on lippen 
te herstellen, in geval van ver
minking of misvorming dier 
deelen. Maar HÏANGET is van 
gevoelen, dat alles wat hij over 
dit onderwerp zegt, hoe schran
der uitgedacht hetzelve ook we
ezen moge, nooit anders dan in 
de theorie heeft kunnen bestaan, 
en dat zelfs hij het niet in prak
tijk had gebragt. Wat'hier ook 
van wezen moge, ÏAGLIACOZZI 
haalt voorbeelden aan van ver
loren neuzen, door zijne knnst 
hersteld. Zijn standbeeld, in de 
ontleedkundige zaal van Bolo
gna , stelt hem voor met eenen 
neus in de hand. Zijne Ver
handeling, vol belangrijke bij
zonderheden , in twee boeken 
verdeeld, met platen, verscheen 
in 1598, te Frankfort, in 8.™, 

in het licht, volgené de uitgave 
van het vorige jaar te Venetië, 
1597, in fol., onder dezen titel: 
De eurtorum chirurgia per insti-
iionem. Een zekere VERDUIN heeft 
het denkbeeld van ÏAGLIACOZZI 
vernieuwd, in zijn werk: De 
nova arluum decurtandorum ra-
tione, Amsterdam, 1696, in 8 J ° 

TAIKOSAMA, berucht keizer van 
Japan, begon in 1596, tegen 
de christenen de verschrikkelijke 

! vervolging, die met eenige tus-
schenpoozingen, tot in 1650 
voortduurde, in welk jaar Xo-
GUNSAMA II (zie dat artikel) over
leed. Hij veroverde het schier
eiland Corea door zijne veldhee-
ren, maar naar Sim ten onder 
te hebbon willen brengen, slaagde 
hij niet in dat ontwerp, en ver
loor Corea. Hij behield altijd 
den geest van zijne afkomst, 
die zeer laag was. Hij was ach
terdochtig, wreed, ongebonden 
en walgelijk wellustig, en ein
digde met zich als eenen God 
te doen aanbidden. Hij overleed 
den 15 September 1598. 

* TAILHÉ (JACOBÜS), appe
lerend priester, in het begin 
der laatste eeuw, te Villeneuve 
d'Agen geboren, heeft eenige 
weinig gezochte, ofschoon zeer 
verspreide compilatiën in het 
licht gegeven. Het tijdstip van 
den dood dezes schrijvers, die 
zeer tegen de Jesuiten en de 
geestelijkheid was ingenomen, 
is ons onbekend. Hij heeft na-
gelalen ï.° Ahregè etc. (Kort 
begrip der Oude - Geschiedenis 
van ROLLIN , ten gébrutke der 

2 -
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jeugd); 1744, 4 dl.» in 12.»°, 
nieuwe uitgave, 1782, 5 dl.» 
in 12.m°; mede in het Neder-
duitsch vertaald en omgewerkt. 
— 2." Jbrégé etc. {Kort begrip 
der Romeinsche geschiedenis), id. 
1755, 4 dl.* in, 12.m°, nieuwe 
uitgave, 1784 en 1813, 5 dl." 
in 12.m0 Deze beide werken 
zijn dikwerf herdrukt, en, on
danks derzelvjer slechten geest 
en geringe verdienste, nog" bij 
voortduring in de collegiën in 
gebruik; — 3.° Jbrégé etc. 
(Tijdrckenkmdig kort begrip van 
de geschiedenis der Jesuiten), 
1759, 2 dl.n in 12.™> enz. Bij 
deze compilaüen heeft hij eenige 
geschriften gevoegd, die zijn: 1.° 
Histoire etc. (Geschiedenis van 
LODEWIJK XII), Milane(Parijs), 
1755,' 3 dl.n in 12.mo, naam
loos ; 1784, 5 dl.» in 12.™ , 
met den naam dies schrijvers; 
— 2.° Remarques etc. (Beknopte 
en bevredigende aanmerkingen 
op de geschriften, voor en tegen 
de wet der stilzwijgendheid), 
1760, in .12.»»j — 3.° Por-
trait etc. (Afbeeldsel der Jesui
ten), 1762, in 12.*°; _ 4.0 
Histoire etc. (Geschiedenis der 
ondernemingen van de geestelijk
heid op de souvereiniteit der 
koningen), 1767,2dl.* in 12.'»° 
Dit werk, den 19 Julij 1768 
op den Index geplaatst, en dat 
slechts eene verzameling is van 
alles wat de filozofen over het 
zelfde onderwerp hebben gezegd, 
strekte noch den grondbeginse
len noch den letterkundigen 
roem des schrijvers tot eer. — 
5.» Traite etc. (Verhandeling 
over den aard van het bestuur 
ckrKerk), 1778", 3 dl.n in 12.«>° 

TAIIAANMEK (KAIIEL LODK
WIJK), te Atrecht, in 1705, 
geboren, werd in de congrega
tie van den H. MAÜRÜS opge-
nomen. Later in het gesticht 
der Wit-Mantels geplaatst, nam 
hij de onregtzinnige gevoelens 
derzelve aan, en sprak openlijk 
de lof-rede uit van een'zijner 
orde-broeders, die zich onder 
de sekte van den H. MEDAMKJS 
had geschaard, hetwelk hem bij 
de Gatholijken '•• meer dan ver
dacht maakte. Daar. zich echter 
de congregatie met de Geselde-
deiiis van Bretagne had belast, 
zoo werd die taak aan dom'i.o-
KÏCE en aan hem opgedragen. 
Eerstgenoemde leverde eerst 3 
dl.« infol, S t o t o bevallende, 
om ie dienen tot de geschiedenis 
van Bretagne, Parijs, 17*2, 
1744, 1746; en het eerste til. 
der Kerkelijke en burgerij 
geschiedenis van Bretagne, in 
1750. TAILLAHMER leverde liet 

2.e, in 1756. 'HüMemtB* 
ver van het Neder-Bretaf^f 
Woordenboek, waartoe hu oe 
voorrede schreef. Hij vond het 
middel, om, door de bescher
ming van den hewBosmmnE, 
bisschop van Atrecht, raw» »f 
neficiën te bekomen, en huw 
scheen in de wereld meten" 
zwier, die weinig bij fff 
stand paste. Hij overleed m j 
nabijheid van Rijssel, m 1W-

*TAILLASS0N(J0AN«ESJPZEJ' 

een Fransen schilder, te W J 
bij Bordeaux, in 1746, geboöj; 
Hij was de zoon van eenen •) 
ken koopman dier stad, die ij» 
voor de^pleitzaal ofdengee*» 
lijken staat bestemde. T*^ 
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SON maakte goede studiën; maar 
zijn smaak lokle hem tot do 
schoone kunsten. Hij schreef 
op de muren van het ouderlijke 
huis in groote letters: »Ik zal 
een schilder worden, of ster
ven : ik zweer zulks bij BA-
piiAëL!" Zijn vader stond hem 
toe, zich naar Parijs te begeven, 
alwaar hij in 1764 aankwam, 
met zijnen vriend LACOUR, die 
zijnen smaak deelde, en die met 
dezelfde hinderpalen had te wor
stelen gehad, alvorens zich aan 
deze kunst te kunnen toewij
den. Zij kozen VIEN tot mees
ter. Ofschoon TAILLASSON met 
niets anders dan met de tee-
kenkunde bekend was, en reeds 
zijn achttiende jaar bereikt had, 
werkte hij echter zoo ijverig, 
dat hij in korten tijd een der 
beste kweekelingen' van VIEN 
werd. In 1773 begaf hij zich 
naar Italië, hield zich vier ja
ren te Rome op, en te Parijs 
teruggekeerd zijnde, verwierf hij 
ü'e goedkeuring der akademie 
van kunsten, op zijne schilderij 
'der GeboortevanLODEWIJKXIII. 
Twee jaren later verdiende hij 

/door een ander werk, hetwelk 
hem meer tot eer verstrekte, 
en dat ÜLÏSSES aan PHILOCTETES 
de pijlen van HERKDLES ontne
mende voorstelde, van tot lid-
dier zelfde akademie te worden 
aangenomen. Zijne overige stuk
ken zijn: VIRGILIUS , die aan 
AUGUSTUS het gedeelte van zijn' 
ÏEneis voorleest hetwelk over den 
dood van MARCELLUS handelt; 
een tafereel uit het vijfde bedrijf 
van RODOGUNE ; — OLYJIPIAS , 
nocdvr van ALEXANHER , de sol-

• . T 

dalen terughoudende, die kwa
men om haar te vermoorden; — 
TIMOLEON;— Vreemdelingen die 
Sy 'acusa bezoeken; — HERO en 
LEANDER; — ANDROMACHÈ, tra
nen stortende op het graf van 
HECTORJ — de dood van SOCRA-
TES , enz. TAILLASSON bezat ook 
veel smaak en geschiktheid voor 
de dichtkunde: hij heeft eeneFer-
sameling van gedichten nagela
ten, Parijs en Venetië, 1785, in 
4.t0, in welke men een dichtstuk 
opmerkt over de Gevaren der 
regels in de kunsten; maar zijn 
best dichterlijk voortbrengsel is 
een Treurzang op den nacht. Met 
lof maakt men gewag van zijne 
Observaüons etc. {Beschouwingen 
op verscheiden oude schilders), 
in 8.v0, die in den. Moniteur en 
het Journal des arts werden op
genomen. TAILLASSON is te Pa
rijs, den 11 Nov. 1809 overled. 

TAINVILLE. — Zie FOÜQUIER-
TAIWVILLE. 

. TAISNIER (JOANNES), te Alh, 
in 1509 geboren, was leermees
ter der pages van keizer KAREL 
V j maar daar deze betrekking 
hem in zijne zucht voor den' 
arbeid, en het aankweeken der 
kunsten hinderlijk was, ging 
hij zich te Keulen vestigen, al
waar hij kapelmeester van den 
keurvorst werd. Hij werd voor 
eenen bekwamen bandkijker ge-
gehouden. Er bestaat van hem: 
1.° Opus mathematicum, Keu
len, 1562, infol. Het is iu dat 
werk, dat men zijne Waarzeg-' 
gerij uit de handen * en zijne 
Slerreliijklmnde aantreft; — 2.° 

3 
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De natura et effectibus magne-
tis, Keulen, 1562, in, 4.*> 

* TALBERT (FRANCISCÜS XA-
VERIUS), kanonik van Besancon, 
in die stad den 4 Augustus 1728 
geboren, was de zoon van eenen 
raadsheer bij het parlement van 
Franche-Comté: ook hij kwam 

'in de magistratuur', maar liet 
den post, dien hij erbij bekleedde 
varen, om den geestelijken staat 
te omhelzen. De abbé TAMBHT 
wijdde zich aan het predikambt 
toe, predikte te Luneville voor 
koning STANISLATJS, aan het hof 
Tan Versaillcs, voor de konink
lijke familie, en deelde, in 
1777, de statie van SainUSul-
pice te Parijs, met den beroem
den pater ELISEÉ, zijnen land
genoot. Hij was een vriend der 
letteren, en had dezelve met 
het beste gevolg beoefend; hij 
dong naar verscheiden prijzen 
en werd dikwerf bekroond. In 
1791 begaf hij zich naar Italië', 
alwaar hij in de gelegenheid 
kwam, om de vorstin van Nas
sau ie leeren kennen, die hem 
medenam' naar hare landgoede-
ren in Polen, en hem aldaar 
met eene buitengewone welwil
lendheid behandelde. Hij over
leed te Lemberg in Gallicië, 
den 4-Junij 1803. Zie hier de 
ti tels zijner voornaamste geschrif-
ten_; l.o Discours etc. {Verhan
deling over de bron der onge
lijkheid onder de menschen), te 
Bi/jon in 1754, bekroond. De 
abbé TALBEKT had tot mededin
ger J. J. ROÜSSEAU, die het 
zelfde onderwerp met wónder-
spreuken behandelde; —- 2." 
Panègyrique elc. (Lofrede van 

den H. LODEWIJK), voordeFran-
sche akademie uitgesproken, 
1755, in 8.™ — 3.° Le & 
toyen (de Burger), een dicht-
stuk; — 4.° Les Jmntages etc. 
(De voordeden van den tegen
spoed), een dichtstuk, dat, in 
1769, den prijs der akademie 
van Jmiens behaalde, in 8.™j 
-•- 5.° Eloge etc. (Geschiedkun
dige lofrede van den ridder 
BAÏAR»), 1770, in 8.™ en in 
12.moj _ 6.° Eloge etc. (Lof
rede van BlicHAëL DE MONTAIGNE), 
1775, in 8.™, die in 1774 den 
prijs der akademie van Bodem® 
heeft behaald;— l.«EhgeJe. 
(Lofrede van BOSSCET), 1773, 
in S J ° ; door de akademie van 
Dijon bekroond; — 8.° Eloge 
etc. (Lofrede van LOBEWHK dm 
Welbeminde), in 1775, m de 
openbare vergadering ,der aka
demie van wetenschappen, senoo-
ne letteren en kunsten van* 
sancon voorgelezen, in o.* ; 
9.o "Ode op de nijverheid*.™ 
inl769, den prijs der akajemie 

van Pau heeft behaald, 1»«> 
in s.vo; -lO.oEloueelc^-
schiedkuMige lof^/f1^ 
kardinaal hmm)M^ 
door de akademie der Onbevlekt6 

Ontvangenis van Iiouanen, y ' ' > 
in 8.™; — lloElogeele.m 
rede van PHiurrcs VAN UI 
AKS), te raiefranche,^11' 
bekroond,in S - v o i - l ^ f J 
etc. (Lofrede van MK***,J 
L'HÓWTAL), te ToulouseM 
kroond ,1777 , in8 .^De2 
TALBERT was lid der akademie 
van Beeanson van derzelyer ow 
sprong af, on deed er, jni'» 
den geleerden en werken 
ScnoEPFLiN in opnemen. 
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TALBOT (JOANNES) , graaf van 
Shrewsbury en Waterford',ibij-
genaanid de Engekche Achilles, 
uit een beroemd huis van En
geland , van Normandyschen 
oorsprong, werd in 1373 te 
Jileo/imore, in Shropshire, onder 
de regering vanEnuARD III, ge
boren. TALBOT* gaf de eerste 
blijken zijner dapperheid, tijdens 
de terugbrenging van Ierland 
onder de gehoorzaamheid van 
koning HENDRIK V , die hem 
tot landvoogd van dat eiland 
benoemde. Hij onderscheidde 
zich vervolgens in Frankrijk 
naar welk land hij in 1417, 
met het Engel'sche leger was 
overgestoken. Hij heroverde de 
stad Alencon in 1428 , en later 
PontoiseénLaval. Hij voerde 
met de graven SDFFOLK en D'ES-
CALLES het bevel bij het beleg 
van Orlean$, maar JËANNED'ARC , 
bijgenaamd de Maagd (la Pu-
celle), noodzaakte hen hetzelve 
op te breken. TALBOT ging voort 
met zich te onderscheiden, tot 
dat hij in den slag van Patay 
en JBauce, gevangen werd geno
men. Na<zijne bevrijding, nam 
hij Beaumont-suf-Oise stormen
derhand.' in, j en bewees gropte 
diensten aan den koning van 
Engeland, die hem in 1441 tot 
maarschalk van Frankrijk ver
hief. Twee jaren later, zond 
deze vorst hem, in hoedanigheid 
van afgezant, om met koning 
KAKEL VII, over den vrede te 
onderhandeion, hij volbragt zijne 
zending met veel beleid. Nadat 
Guyenne getracht had om zich 
van de Engelsche zijde los Ie 
maken, nam hij L'ordemtxïiKt 

verscheiden andere sleden in , 
en • herstelde de zaak der En-
gelschen j maar tot de stad Cas-
tillon toegesneld zijnde, om er 
de Franschen het beleg van te 
doen opbreken , werd hij, in 
1453, met - een' zijner zonen, 
in eenen slag gedood. De En* 
gelschen noemden hem hunnen 
ACHILLES j zijne dapperheid gaf 
hem aanspraak op dien bijnaam. 

TALBOT (PETROS) , in 1620, 
in Ierland, uit eenen tak van 
het doorluchtige huis van Tal-
hot geboren ,< werd aalmoezenier 
der koningin CATIIAKINA van Por
tugal, echtgenoote van KAREL 
II , koning van Engeland. Zijn 
ijver voor de Gatholijke gods
dienst bewoog hem het hof te 
verlaten, en zich naar Ierland 
te begeven, alwaar hij zoo nut
tig voor de Kerk werkzaam was, 
dat Paus CLEJIËNS IX hem lot 
aartsbisschop van Dublin verhief. 
Door de protestanten in hechte
nis genomen, en in eene naauwe 
gevangenis opgesloten, overleed, 
hij in dezelve in den geur van 
heiligheid, in 1682. Men heeft 
van hem : 1.° De natura fideï 
et hwresis, in 8.T0; — 2.° 
PoUUeorummkchismus, ïn4.t0; 
— 3.° Traelakts de religione 
et regimine, in 4.*°; — 4." 
Geschiedenis der beeklslormers, 
Parijs, 1674, in 4.t0 en andere 
wérken. 

TALBOT (RICHARU) , hertog van 
Tyrcorel, broeder van den voor
gaande, bevond zich reeds in 
den ouderdom van IS jaren, 
iu eenen veldslag, alwaar hij 

4 ' 
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drie dagen onder de gesneuvelden 
verkeerde. Na den dood van 
CRÖMWELL,' verbond hij zich aan 
KAREL II, koning van Engeland, 
en werd door JACOBÜS I I , toen 
deze naar Frankrijk overstak, 
als onderkoning van Ierland, 
achtergelaten. TALBOT verzette 
zich tegen WILLEM , prins van 
Oranje, en maakte,zich gereed 
om slag te leveren, toen hij in 
1692 overleed. Zijne lijkrede, 
te Parijs, door den abbé AN-
SELME uitgesproken, en in 4.t0 

in het licht gegeven, geeft een 
groot denkbeeld van zijne dap
perheid, en van zijnen ijver voor 
de catholijke godsdienst. 

TALLARD (CAMILLÜS D'HOSTDN , 
Graaf DE), maarschalk van Frank-
rijk werd den 14 Februari], 
1652, uit een oud en beroemd 
huis van Provenee geboren. Na 
zich bij verschillende gelegen
heden te hebben onderscheiden 
werd hij in 1693 tot den rang 
van luitenant-generaal verheven. 
In 1697 werd hij, in hoedanig
heid van a/gezant naar Engeland 
gezonden, alwaar hij het verdrag 
sloot, betrekkelijk de erfopvol
ging van KABELII, koningvan 
Spanje, welk verdrag zonder 
uitwerking bleef. Nadat de oor
log weder was uitgebarsten, 
voerde hij in 1702 het bevel 
aan den Rijn.-In het volgende 
jaar werd hem de maarschalks
staf van Frankrijk verleend. Hij 
nam Oud-Brisach in onder de 
bevelen van den hertog 'van 
Bourgondië, en sloeg het beleg 
op voor Landau. Nadat de kei
zerlijken, door den prins van 
Hessen-Cassel aangevoerd, hem 

in zijne liniën waren komen aan
vallen, ging hij hen te gemoet 
en sloeg hen. De inneming van 
•Landau was' de vrucht dezer 
overwinning. In 1704, werd hij 
met 40,000 man opgezonden, 
om zich met den keurvorst van 
Beijeren te vereenigen, en aan 
MARLBOROUGH het hoofd te bie
den. De beide legers ontmoetten 
elkander te Hochstet. Aan den 
Engelschen veldheer en aan prins 
EÜGENIUS viel de geheele eer van 
dezen grooten slag ten deel. Ter
wijl de maarschalk BETAUAAD 
het veld doorkruiste, omeenige 
eskadrons weder te vereenigen, 
deed de zwakheid van zijn ge-
zigt, hem een vijandelijk corps, 
voor Fransche troepen aanzien •• 
hij werd alzoo gevangen geno
men, en naar den Eilgelschen 
generaal gevoerd, die niets ver
zuimde om hem te troosten. De 
maarschalk, de schooneredene
ringen moede, welke men hem 
voordroeg, over de onbestendig
heid der fortuin, zeide aan 
MARLBOROÜGH: «Data les Met 
niet, dat uwe grootheid cledap
perste troepen der wereld gesla
gen heeft. - Ik hoop, hernam 
milord, dat uwe grootheid er 
diegene van zult uitzonderen, 
welke dezelve geslagen hebben. 
De maarschalk DE TALLARD wem 
naar Engeland gevoerd, wm 
hij Frankrijk van groote diens 
was, door de koningin A*» 
van de partij der bondgenooten 
aftetrekken, en door MARLBO
ROÜGH te doen terugroepen. ' 
1712, inFrankrijk teruggekeerd, 
werd hij tot hertog verheven-
In 1726, werd hij tot staa«J 
secretaris benoemd, welken p ^ 
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hij niet lang bekleedde, daar 
hij reeds in 1728 overleed. 

TALLEMANT (FJRANCISCÜS) , abt 
van Val-Chrétien, prior van den 
H. IRENEUS van Lyon, te la' 
Roehelle in 1620 geboren, en 
als onder-dek en der Fransche 
akademie, in 1693 overleden. Hij 
was volkomen bedreven in de 
doode en levende talen, doch 
schreef zeer . slordig in zijne 
moedertaal. Ef bestaan van hem: 
l.o eene Fransche Vertaling van 
de Levens der doorluchtige man
nen van PLUTARCHÜS , 8 dl.n, in 
12.mo De abt TAIXEMANT, een 
dor vertaler van het Fransch 
van AMYOT (volgens de uitdruk
king van BOILÉAU) biedt in deze 
overzetting noch getrouwheid, 
noch sierlijkheid aan, en des
niettegenstaande werd dezelve bij 
het leven des vertalers zeven 
malen herdrukt; — 2.° eene 
Vertaling der Geschiedenis van 
Venetië, van den procurator 
NANNI, 1682, 4 dl.*, in 12.»>° 
welke beter is dan de voor
gaande. 

TALLEMAMT (PAULUS), bloed
verwant van den voorgaande, 
te Parijs, in 1642,"geboren, 
werd lid der Fransche akademie, 
en secretaris van die der op
schriften. De groote COLBERT 
verwierf voor hem jaarwedden 
en beneficiën; hij had groote
lij ks deel aan de Geschiedenis 
van LODEWHK. XIV door de ge
denkpenningen (zie BOZE en 
TOÜRREIL). Nog heeft men van 
hem Redevoeringen en Verhan
delingen , die geene meesterstuk

ken van welsprekendheid zijn, 
doch waarin goede zaken voor
komen en eene Reis naar het 
eiland 'der Liefde, 1663, in 
12.™°, niet zeer geschikt om 
dezen hartstogt aantestoken. Hij 
overleed in 1712. Biet de rijk
dommen, waarmede hij zijnen 
geest-had versierd, paarde hij 
den meer kostbaren schat'der 
deugd. 

* TALLEYRAND-PÉRIGORD (ALEX-
ANDER ANGELIQDE DE), kardinaal 
en aartsbisschop van Parijs, in 
die stad, den 18 October 1736, 
uit eene oude Fransche familie 
geboren. De naam van TALLEY-
RAND schijnt oorspronkelijk die 
van een landgoed te zijn ge
weest, welken in de 12.° eeuw, 
verscheiden souvereine - graven 
van Périgord bij den hunnen 
voegden. In het vervolg werd 
dezelve de onderscheidende titel 
Van eenen jongeren tak van dat 

.huis, zonder echter optehouden 
ook te worden gevoerd door 
eenige heeren van den ouderen 
tak, welke uitstierf in den per
soon van ARCHAMBAUB "VI ,• in 
1425, kinderloos overleden. Wij 
willen alhier eenige personen van 
den jongeren tak aanvoeren, die 
nog tegenwoordig bestaat. — 
HELIE TALLEYRAND DE PÉRIGORD, 
kardinaal in 1301 geboren en 
in 1364 overleden, op het punt 
slaande om als legaat voor een 
nieuwen krüistogt te vertrek
ken, die door PETRUS I, koning 
van Cyprus, verzocht, endoor 
URBANÜS V gepredikt werd; hij 
oefende altijd eenen grooten in
vloed in het heilig collegie uit, 
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beoefende en beschermde de let
teren , en was de vriend van 
PETBARCHA. Het was de factie, 
welker hoofd hij was, die in 
3346, KAREL van Luxemburg, 
in de plaats van LODEWIJK V, 
door CLEMENS VI geëxcommu
niceerd, tot' keizer deed uitroe
pen- Ook was hij het , die te 
Londen, de in vrijheid stelling 
van koning JOANNES ging vra
gen, maar hij kon van EDU-
ARD III, niets anders.dan eenen 
wapenstilstand van twee jaren 
bekomen. —- HENDRIK DE TAL-
LEYRAND, graaf van Chalais, in 
1599 geboren, verloor den 19 
Augustus 1626 op het scha-
,vot zijn leven, wijl hij met de 
hertogin DE CHEVREOSE', in za-
xnenzwering was getreden te
gen den hertog DE RICHELIEU , 
die hem daarenboven beschul
digde zelfs aanslagen tegen het 
leven des konings te hebben ge
smeed ,• hij ontving vier-en-dertig 
slagen,: alvorens hem het hoofd 
werd afgehouwen. LA ....BOBDE" 
heeft in het,. Jicht gegeven de 
ProcesUitken van HENMUK DE 
TALLEYRAND , Londen (Parijs), 
1781, in 12.w met de portret
ten van den graat DE CHALAIS en 
van mevrouw DE CHEVREÜSE. -— 
De Kardinaal], die het eigen
lijke onderwerp van dit artikel 
uitmaakt, verkreeg, na zich aan 
den geestelijken staat te hebben 
toegewijd, in 1762, de abdij 

' du Gard, in, het diocees van 
Jmiens, De heer BOORLIER, 
later zijn groot-vikaris, en ver
volgens bisschop van Eweux, 
bestuurde zijne theologische stu-
.diënj hy werd;daarna benoemd 
tot aalmoezenier van koning Lo-' 

DEWIJK XV. In 1766, werd hij, 
ofschoon pas 30 jaren oud, be
noemd tot coadjutor, van den 
heer DE LA ROO.HE-AYMON, aarts
bisschop van Reims, die door 
zijne betrekkingen van groot-
aalmoezenier, verpligt was,zich 
dikwerf uit zijn diocees te ver
wijderen. Op den 28 December 
deszelfden jaars, werd TALLEY-
RAND gewijd, onder den titel 
van aartsbisschop van Trajano-
polis. Zijne bezigheden als coad
jutor van het diocees van Reims, 
.vermenigvuldigden, toen de heer 
DE LA ROCHE-ABÏON de porte
feuille der beneficiën bekwam, 
welke post hem noodzaakte lan
ger aan het hof te vertoeven. 
Drie jaren later (1769; vertoef 
TALLEÏRAND de abdij van Bad-
Filliers, in het diocees van 
Reims, en werd in het volgende 
jaar in de vergadering der gees; 
telijkheid opgenomen, alwaar mj 
als voorzitter den heer M IA 
ROCHE-AÏMON verving, » J 
gens zijnen ziekelijkenloestanu, 
er niet bij kon tegenwo* 
zijri: Deze prelaat, d i e m i m . 
tot kardinaal was verheven, om-
leed den 27 October 1777 ^ P 
coadjutor volgde hem r e g op,opdenaartsbisschoppelgn 
stoel van Reims, en ontng 
voor zijne abdijen, van * 
hij afstand had gedaan, dic^J 
Smnt-Quent.in-en-1'Isk, "J " 
diocees van Nopti-^^L 

;was by.de ] verB-dwjg» *, 
geestelijkheid van V 0 , , . ' „ j 
tegenwoordig, en deelde, WjJ 
de werkzaamheden zijner g"°" 
vikarissen, onder welkeh'1 J ' 
gehaast had, den heer B o u n ^ , 
zijnon voormaligen ondeiwy 

http://by.de
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in de godgeleerdheid, optenomen. 
Rusteloos wijdde hij zich toe 
aan de zorgen voor zijn diocees, 
dat toenmaals uit zeven-hon
derd zesen-veertig pastorijen of 
dochter-kerken bestond. Hij ver
trouwde zijn seminarie aan gees
telijken van Sahit-Sulpice toe; 

'vroeger werd dit gesticht be
stuurd door reguliere kanoniken, 
welke hij van die taak ontsloeg. 
Na tot de tweede vergadering 
der Notabelen te hehben behoord, 
werd TALLEYRAND door het bal
juwschap Ruims, tot afgevaar
digde bij de algemeene staten 
benoemd. Hij nam er deel aan 
de protestatiën der regter-zijde, 
tégen de grondbeginselen, die 
de omverwerping der Kerk en 
'der monarchie'ten doel hadden; 
gaf,, met zijnen naam .verschei
den geschrilten in het licht, het i 
zij om zijne diocesanen te wa
penen tegen de nieuwigheden 
der vergadering, het zij om de 
regten van zijnen stoel te ver
dedigen. Wij kunnen als zooda
nige noemen: zijnen Brief aan 
de kiezers van het Marne-de-
partement, van den 8. Maart 
1791; zijn Antwoord van den 
12.e>i, aan PÜILIBERT, pastoor 
van Sedan, die tot bisschop 
des ArdeB«en-departemerits was 
benoemd, en die hem had ge
schreven , pm hem te verzoeken, 
van in de uitoefening zijner ju
risdictie toeteslemmen; een an
der Antwoord, van den 5 April, 
aan DIOT, pastoor van Fendresse, 
verkozen bisschop van la Mar-
ne; een Mandement, van den 
8 April, betrekkelijk de ver
kiezing van PMLIBERT, en ein
delijk een ander van den 2 Blei, 

ten opzigle van do verkiezing 
van DIOT. Voor het einde van 
de zitting der constituerende 
vergadering, nam hij de wijk 
naar Aken, van waar hij zijne 
adhesi inzond tot de laatste, 
doch vruchtelooze protesten der 
regter-zijde. Yan deze stad begaf 
hij zich naar Brussel, maar 
nadat de Fransche legerben-
den in België gevallen waren, 
trok hij naar Duitschland, en 
verbleef verscheiden jaren te 
Bntnsivijk.'Eij bevond zich nog 
aldaar, toen de Paus aan de 
bisschoppen den vrijwilligen af
stand hunner stoelen vraagde. 
TALLEYRAND weigerde voor den 

I
oogenblik, om in deze aanvraag 
te bewilligen, terwijl hij zich 
echter van de uitoefening aller 
jurisdictie in zijn diocees ont-

1 hield: hij gaf, den 12 Decem
ber, in navolging van dat van 
den kardinaal DE MONTMORENCY, 
en van de bisschoppen van 
.Boulogne, Limoges, Sées,Aire 
Digne en Auxerre, een uitstel
lend Antwoord. Het was de heer 
DE BOULOGNE , die dezen brief 
had ontworpen, zoo als hij ook 
dengenen zamenstelde, die den 
26 Maart 1802 aan den Paus 
werd geschreven: dezelve werd 
onderteekend door TALLEYRAND 
en. vijf bisschoppen, en later 
door vijl-en-twintig andere pre
laten aangenomen. Deze laatste 
brief ontwikkelde de redenen, 
welke al deze bisschoppen had
den , om den van hen gevraag
den afstand uitlestellen: dezelve 
•was als de kiem der reclamatiën 
van den 6 April 1803, mede 
door TALLEYRAND onderteekend. 
LODEWIJK XVIII bevond zich Ie 
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.Mïttau, en daar de gezondheids
toestand van den kardinaal DE 
MONTMORENCY, hem niet toeliet 
zijne bedieningen van groot
aalmoezenier verder waartehe-
men, beriep de koning den aarts
bisschop van Reims tot zich, 
dien hij mede in zijnen raad 
opnam. TAIXEYRAND was tegen
woordig bij het overlijden van 
den eerbiedwaardigen abbé ED-
GEWORTH, teMittau, den 22 Mei 
1807 voorgevallen. Hij volgde 
den koning in Engeland, en 
verliet hem niet, in zijne lang
durige ballingschap. Nadat de 
kardinaal DE MOHTMORENCY , in 
1808, te Altona overleden was, 
gaf LODEWHK XVIII den post van 
groot-aalmoezenier aan TAUEr-
RAND , en versierde hem eigen
handig met het blaamv-lint. Tij
dens de vervallen-verklaring van 
NAPOLEON, vertrok hij met den 
koning, vmHartwell, en kwam 
in 1814 met hem 'm Frankrijk 
terug. LODEWHK XVIII, gaf hem 
•zijnen titel van eersten pair, eene 
waardigheid aan het aartsbisdom 
Relms verbonden, terug, be
lastte hem met de voordragt 
van waardige personen, voorde 
bisdommen en overige kerkelijke 
betrekkingen. Gedurende de hon
derd dagen vergezelde hij Z.M. 
te Gend. Na den slag van War 
terloo, die den tweeden afstand 
van BONAPARTE ten gevolge had, 
kwam hij in Frankrijk's hoofd
stad terug. Daar TAILEYRAND 
geene poging verzuimde, om 
den vrede in de Kerk te her
stellen, zoo zond hij zijnen 
afstand in van den zetel van 
Mms, provoeeerde en onder
tekende den Brief aan zijne 

Heiligheid, van den 8 Novem
ber 1816, een' brief, welke de 
schikkingen betrekkelijk hete» 
cordaat bevorderde. Hij werd 
den 28 Julij 1817 tot kardinal 
verheven, en den 10 October 
deszelfden jaars, voor den aarts-
bisschoppelijken stoel van Partys 
geïnstitueerd. Maar de oppositie 
van een gedeelte van de kamer 
der afgevaardigden tegen het 
nieuwe concordaat, en de po
gingen van het ministerie om 
tot dat van 1801 terug te koe
ren', beletteden TAUBTMHDI 
om vóór den herfst 1819 bent 
van zijnen nieuwen zetel te ne
men. Ondanks zijne hoogejaren 
en zwakheden, hield hij wet 
op, zich met zijn diocees bezig 
te houden. Hij benoemde tot 
coadjutor en groot-vikarissen, 
geestelijken, die de algemeene 
achting genoten, voerde onder
scheidene wijze reglementen voor 
de geestelijkheid in, herstj 
de herderlijke retraites, ^ 
eenen-nieuwen brevier.onwr 
pen, en gaf'meer u i t t e g 
aan den werkkring der keme 
seminariën, enz. Sedert verser 

den jaren had eene smartelijk 
puist die op zijneNvanSg 
ontstaan, zich in eene e Uerbi 
ontaard , waarbij zich nog J 
•zinking voegde; a a n . d o ^ 
dezer kwaal overleed "« R 
20 October 1821. « J J 
XVIII, en al de ledeBjg 
doorluchtige familie -gaven«» 
levendig leedwezen o v e r ^ 
Hes te kennen. Den 2UWOV 
ber 1821, sprak, de taf « 
van Hemopolis m oe u 
Vrouvve-kork te .PW'A 
lijkrede uit, die in 8.™ »' 
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licht verscheen. Dezelve werd 
door verschillende andere lofre
den opgevolgd. Onder de deug
den welke de kardinaal DE 
TALLEYRAND bezat, verdient 
vooral in de eerste plaats te 
worden genoemd zijne ware 
christelijke liefdadigheid. In zijn 
diocees van Reims, deelde hij 
ruime redmiddelen onder de 
ongelukkigen uit, verschafte hij 
schuilplaatsen aan de oude pries
ters, en wijdde hij zijne zorg voor
al aan de ziekenhuizen toe. Hij, 
moedigde de fabrijken aan, liet 
op zijne kosten uit Spanje eene 
kudde merino'skomen,.en deed 
ondersteuningen uitdeelen om 
de stroo- door pannedaken te 
doen vervangen, het was de 
heer BERNIS, aartsbisschop van 
Rouanen, die den 27 November 
1821 in de kamer der pairs 
zijne lofrede uitsprak. 

-j- TAIAEÏRAND-PÉRIGORU (KA-
REL MAURITS DE) , neef van den 
voorgaande, en van moeders 
zijde afstammende van de prin
ses DES URSINS, te Parijs, in 
1754, geboren, was de schran
derste staatsman, die welligt 
ooit bestaan heeft. Ofschoon hij 
de oudste van drie broeders 
was, werd hij echter, tegen 
het gebruik van dien tijd, on
der aanzienlijke familiën in 
Frankrijk, tot den geestelijken 
staat bestemd, en wel wijl een 
ongelukkige val als kind, hem 
in de vrije ontwikkeling van 
zijn ligchaam hinderlijk was 
geweest. Reeds in zijne jeugd 
onderscheidde hij zich door 
scherpzinnigheid, vlugheid des 
geestes en een innemend ge- | 

drag, en nadat hij in het se
minarie van St. Sulpice zijne 
studiën volbragt had, en abbé 
geworden was, werd hij reeds 
in 1780, tot generaal-agent der 
geestelijkheid benoemd. In 1788 
werd hij bisschop van Julun, 
en abt van Celles en St. Be-
nis, en nam in 1789, als af
gevaardigde der geestelijkheid 
van Autun, plaats onder de 

• rijksstanden. Hij sloot zich bij 
den burger- of derden stand 
aan, en stemde voor de ver-
eeniging van denzelven met den 
geestelijken stand, tot eene na
tionale vergadering. Hij was nu 
van wezenlijken invloed op den 
voortgang der gebeurtenissen j 
zonder het belang van zijnen 
stand, en de stemmen, die er 
zich tegen verhieven, in aan
merking te nemen, drong hij 
aan op het verkoopen der gees
telijke goederen, op de opheffing 
van den tiende der geestelijkheid 
en op de bepaalde bezoldiging 
der geestelijken. Uit erkentenis 
voor zijnen scherpen blik in de 
behoeften des lijds, werd hij op 
den 16 Febr. 1790, tot presi
dent der nationale vergadering 
benoemd. Bij de viering van 
het bonds (fcederalie) feest op 
den 14 Julij, droeg hij de hoog
mis op, op het altaar des va
derlands, en zegende bij die 
gelegenheid de standaards der 
departementen en troepen. Hij 
was het die1 de invoering van 
een gelijkvormig stelsel van ma
ten en gewigten, en een alge
meen opvoedingsplan voordroeg. 
Hij legde den constilutionneelen 
eed af, die van alle geestelijken 
gevorderd werd, regtvaardigde 
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dezen slap in een geschrift aan 
de geestelijkheid gerigt, en 
spoorde deze aan, om hierin zijn 
voorbeeld te volgen. Op den 
U Jan. 1791 werd hij lid van 
het departement van Parijs, en 
in hetzelfde jaar verdedigde hij 
met SIEYES , GRÉGOIRE en LA-
FA YETTE de niet beëedigde pries
ters. Paus Pms VI deed hem 
in den ban, wijl hij de eerste 
constitutionneele bisschoppen 
gewijd had.. TALLEYRAND deed 
hierop afstand van zijn bisdom. 
In het begin van 1792, begaf 
hij zich met CHAUVELIN hei
melijk naar Engeland , in last 
hebbende, om aan eene gunstige 
stemming der betrekkingen tus-
schen Frankrijk en Engeland 
te werken. Intusschen geraakte 
de demokratisehe partij, op den 
10 Augustus, door den beruch-
ten aanval op de Tuileriën tot 
de heerschappij, enTALLEYRAND 
werd in Engeland, in zijn di
plomatisch karakter niet erkend. 
Hij keerde' echter niet naar 
Frankrijk terug, wijl hij wist 
dat men hem verdacht hield, 
en kort daarop werd hij door 
de Jakobijnen, als agent van 
het hof, in staat van beschul
diging gesteld. Hij verbleef in 
Engeland, tot dat hij genoemd 
rijk op bevel van het Britsch 
ministerie verlaten moesteen 
begaf zich in 1793 naar de Ver-
eenigde Stalen van Noord-Ame-
rika, hield zich aldaar bezig 
met handelondernemingen, tot 
dat hij, na den 9 Thermidor, naar 
Europa terugkeerde. De natip-
nale conventie trok in 1795, het 
tegen hem uitgevaardigde de
kreet van beschuldiging in, en 

TALLEYRAND kwam naar Parijs 
terug. In Jülij 1797, werd hem 
het ministerie van buitenland-
sche zaken opgedragen. Wel is 
waar, legde hij, van vele zij
den aangeklaagd en aangevallen, 
deze betrekking spoedig weder 
neder, doch de voortgang, wel
ken hij aan de ontwerpen van 
NAPOLEON heimelijk wist te ver
schaffen, had ten gevolge, dat 
hem de provisionele consuls, 
in 1799, het ministerie van 
buitenlandsche zaken andermaal 
'opdroegen. Van nu af was iy 
de ziei van alle diplomatische 
onderhandelingen, welke tot in 
1808 in Europa gevoerd wer
den. Op verlangen van NAPO
LEON, en uit aanmerking der 
omstandigheden, ontbond Paus 
PIÜS VII hem, bij eene breve, 
van zijne verpligüng als geeste
lijke, en bekrachtigde zijn Hu
welijk met mevrouw GJUHOT. 
die hij in Hamburg Jwyoor 
zijne terugkeering naar Ma
rijk, had leeren kennen, iw" 
het keizerlijke hof werd mge 
rigt, benoemde hem KAP» ƒ 
lot groot-kamerheer des riks, 
en in 1806, verhief N ^ m 
tot souvereinen vorst van vw 
vento. TALLEYRAKD.OW* 
CHE verdrongen, die ha* JU 
den keizer verdacht ,ma*e> 
verviel, wel is waar, m •»«• 
genade van NAPOLEON, <«* 
bleef niettemin ia het gebeg 
eenen grooten invloed op 
staatkunde van Europa^ 
nen, en bereidde de g r o o t s 
wenteling voor, we keaan^ 
gedaante van franl^ 
wel als aan dre w n J J 
eenen geheel anderen vorm *>» 
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de geven. Toen de verbondene 
mogendheden, in 1814, Parijs 
binnenrukten, §tond TALLEY-
RAKD aan het hoofd der provi
sionele regering, en leidde de 
verhandelingen, welke de ver-
vallenverklaring van NAPOLEON, 
en de herstelling der BOURBONS 
ten gevolge hadden. TALLEY-
RAND deed afstand van het prins
dom JBenevento, en werd daarop 
door LODEWHK XVIII, tot mi
nister van buitenlandsche zaken, 
tot erfelijk pair van Frankrijk, 
tot prins van Talleyrand, en 
tot opper-kamerheer benoemd. 
Op het congres te Wecnen stelde 
TALLEYRAND ijverige pogingen 
in het werk in het belang der 
BOURBONS, zoo als in het alge
meen voor de handhaving en 
herstelling van het grondbegin
sel der legitimiteit, zoo dat, in 
zoo ver het mogelijk was, al 
de van hunne bezittingen ver
drevene vorsten volkomen in 
hunne regten zouden hersteld 
worden. liet geheime verbond 
tusschen Frankrijk, Engeland 
en Rusland, en de alliantie met 
de verbondene mogendheden, 
"was zijn werk. Hij bewerkte de 
vogelvrij-verklaring legen den 
uit Elba teruggekeerden NA
POLEON , bekleedde daarop het 
voorzitterschap in het Fransche 
ministerie, doch nam zijn ont
slag , om het voor Frankrijk 
nadeelige verdrag van Parijs van 
10 November 1815 niet te on
derteekenen. Hij bleef echter als 
opper-kamerheer, en lid vanden 
geheim-raad des konings in de 
nabijheid des troons. Zijn dub-
belzïnnig gedrag ten opziglc van 
NAPOLEON,had hem vole vijanden 

gemaakt; ook vele vrienden der 
BOURBONS vertrouwden hem niet, 
het gelukte hun echter niet, 
hem, door de beschuldiging, 
dat hij deel zou hebben geno
men aan den moord van den her
tog vanENGHiEN, te doen vallen. 
Hij wist zich bij LODEWIJK XVIII 
te reglvaardigen. Als lid van de 
kamer der pairs, onderscheidde 
zich TALLEYRAND dikwerf door 
bondige redevoeringen, was ook 
meermalen aan de zijde der op
positie legen de regering, en 
bleef ongetwijfeld niet zonder 
geheimen invloed op de veran
deringen, -welke den troon van 
Frankrijk andermaal wachtten. 
Toen, naar zijne meening, KA-
REL X, in het bestuur den ver
keerden weg insloeg, verwijderde 
hij zich van het hoi', kenmerkte 
het ministerie POLIGNAC als eene 
onbestaanbaarheid, en bragt, 
met één woord, den nog wan
kelenden en hem om raad vra
genden Louis PHILIPPE tot het 
besluit, om de kroon van Frank
rijk aantenemen. Hij ging voort 
den nieuwen koning met raad 
en daad te ondersteunen, voor
namelijk als gezant aan hetEn-
gelsché hof, alwaar hij van 1830 
tot 1835 verwijlde. "Van de be
goochelingen der wereld, waarop 
hij zulk eene aanmerkelijke-en 
veelkleurige rol had gespeeld, 
teruggekomen, leefde hij verder 
in den schoot zijner familie, 
welke hem wegens de goedheid 
zijns harten lief had , even ge
lijk de gezagvoerders hem we
gens zijn koel berekend verstand, 
deels geacht, deels gevreesd heb
ben. Zijn sterfbed was dat eens 
christens: met God en de Kerk 
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verzoend, overleed hij den 17 
Mei 1838. Omtrent de scherp
zinnigheid en de sluwheid van 
den grooten diplomaat, bestaat 
slechts ééne stem; maar men 
heeft hem eigenbaat, trouwe
loosheid , ja zelfs meineed ver
weten. Intusschen moet men 
in aanmerking nemen, dat de 
staatsman van de tijdsomstan
digheden afhankelijk is, en be
kennen, dat TALLEYRAND het 
hoofddenkbeeld der Fransche 
omwenteling, eene populaire 
regering, ten allen tijde is ge
trouw gebleven, en zich, in 
de keuze der middelen, enkel 
naar de omstandigheden gere-

. geld heeft. TAIXEYRAND was met 
de volgende vreemde ridder-or-
den beschonken: hij was Groot
kruis der H. Stephanus-orde 
van Bohème, van de Olifanls-
orde van Denemarken, van het 
Guldendies van Spanje, van de 
Orde der Zon van Peraë, van 
de orde van den Pruissischen 
Adelaar, van de orde der Sak-
sische-kroon, van de orde van 
den H. Jozef van Toskanen, 
enz. 

* TALMEN (JOANNES LAMBEB-
• TDS), een der beruchtste rad-
draaijers der Fransche omwen
teling, te Parijs, in Maart 1769 
geboren, was de zoon van eenen 
portier van den markies DE BER-
cx, die in zijne opvoeding voor
zag. De jonge TAIXIEN beheerde 
de zaken van zijnen weldoener, 
trad vervolgens in dienst bij 
eenen procureur, van waar hij, 
tot op het tijdstip der omwen
teling , in handel- en financie-
kantoren overging. Hij werd 

alsloen 'secretaris van den afge
vaardigde BROÜSTAUET, daarna 
proevenlezer in de drukkerij van 
den Moniteur. Om zijnen naam 
bekend te maken, schreef hij 
Schimpschriften, onder den ti
tel van den Vriend des burgers, 
welke hij wekelijks tweemalen 
op de muren der hoofdstad aan
plakte. Deïe plakkaten, welke 
hevige uitvaringen tegen het hof 
en de koninklijke waardigheid 
bevatteden, droegen veel bij, 
om de geesten optewinden. TAL-
HEN stond in soldij van het 
genootschap Vrienden kt cm-
stitutie genaamd, welke later 
den naam van/aMt)'«e?s aanna
men. Zijne plakkaten versche
nen bij voortduring tot onder 
de wetgevende vergadering; toen
maals hielden zij eenigentijdop, 
doch verschenen weder m l w -
tidor (September 1794). Intus
schen verkreeg TALUB», die de 
vergaderingen der Jakobijneri in
woonde, en er dikwerf mspa> 
invloed op de menigte. Ja üe 

reis des'Uings naar ^ f g 
(zie LODBWMK XVI), « J 
TAIXIEN, die een venoefeAn» 
aan de constituerende v e r g 
ring zamenstelde, onderteeej 
het Volk, vragende d j al J 
gemeenten van Frankr«Mf 
zouden hebben in d e 1 * 
ling van LODEWWE XyJ.. "J 
sprak omtrent dezen « 
de Jakobijnen eene l e d j j j j 
uit over de oomken, < 
omwenteling hadden te mu 
bragt, en liet dezelve i * ' 
drukken. Tegelijkertijd bad 
in het Palais-Royal, toennj* 
PaMs-Cardinal ge^f1™'« 
maatschappij opgengt, öe 
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eerlijke genaamd, uit leden van 
beide seksen bestaande. Na de 
onstuimige overrompeling van 
bet kasteel der Tuilerién (20 
Junij 1792), had de departemen
tale administratie van Parijs, 
den maire PÉTION, enBLvNuè'L 
gemeente-procureur, gesuspen
deerd , maar op den 8 Julij, 
verscheen TALLIEN, aan het 
hoofd eener deputatie van de 
wijk der Place-Royale, voor 
de wetgevende vergadering, ten 
einde hunne herstelling iri. hunne 
vorige betrekking te vragen. In 
den nacht van den 9 op den 10 
Augustus, tot griffier-secretaris 
der gemeente benoemd,, welke 
zich op eene gewelddadige wijze 
zelve installeerde. Het was te 
vergeefs; dat de wetgevende ver
gadering weigerde deze munici-
paliteit te erkennen; MAKUÖL 
worstelde tegen de eerste met 
voordeel, en onderteekende de 
besluiten, welke als voorloopers 
•van • zoo vele bloedige tooneelon 
te beschouwen zijn. Onder deze 
besluiten was er een, dat de 
slooping beval- der . booggewel-
ven, van de poorten Saint-De-
nis en Saint-Martin, als zin
nebeelden voorstellende mm de 
leenroerigheid en het despotis-
mus: geiukkiglijk werd dit bevel 
niet ten uitvoer gebragt. Men 
heeft TALLIEN steeds beschul
digd van medepligtigheid aan de 
moordlooneelen van Augustus en 
September, in de gevangenissen 
bedreven. Maar, als een verach
telijke huichelaar, verscheen hij 
reeds in den vroegen morgen 
vau den 3.» voor de balie der 
vergadering, om van deze aan- I 

XXIII DEEL. Z 

slagen kennis te geven, èr bij
voegende dat — » het verzet 
der gemeente vruchteloos was 
geweest, en dat men de regt-
vaardige wraak des volks niet 
had kunnen beteugelen." Men 
zegt echter, dat TALLIEN, op 
deze noodlottige dagen, het le
ven van verscheiden personen 
redde; men verzekert zelfs, dat 
HDE , kamerdienaar van LODE-
WIJK XVI, mevrouw DE STAÖL. 
en de afgevaardigde DE BONNIK-
RES deze getuigenis hebben af
gelegd. Tot afgevaardigde van 
Seine en Oise bij de conventie 
benoemd, onderscheidde hij zich 
door de overdrevenheid zijner 
gevoelens. Intusschen waren de 
Pruisen, onder aanvoering van 
den hertog van Brumwijk in 
Champagne doorgedrongen: deze 
inval verontrustte de Jakobijnen, 
die buiten welen van den uit-, 
voerenden raad, twee leden der 
conventie, MANHOL en TALLIEN, 
zegt men, naar den hertog van 
Brunswijk zonden, met den 
last, om hem te overreden, 
dat alleen een onverwplde le-
rugtogt zijner zijds, in staat 
was om LODEWIJK XVI te red
den. Wat hier ook van wezen 
moge, zeker is het dat de Prui
sen onverhoeds het Fransche 
grondgebied ontruimden. Reeds 
in de eerste vergadering der 
nationale conventie stelde TAL
MEN, voor, om te zweren van 
niet te zullen uiteengaan, alvo
rens aan het Fransche volk een 
bestuur te hebben gegeven, op 
de grondslagen der vrijheid en 
gelijkheid gevestigd. Hij deed 
verscheiden andere voordragten, 
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' te weten om de kiezers temag-
tigen, de regtbanken te vernieu
wen, ten einde elk' burger in 
staat te stellen om tot regter 
te,worden verkozen; om den 
minister ROLAND ter verantwoor
ding opleroepen; om tot de 
orde van den dag overtegaan, 
betrekkelijk de circulaire der 
gemeente van Parijs, door MA-
BAT ontworpen, en bij welke 
hij in de departementen dezelfde 
moordtooneelen als in de hoofd
stad uitlokte. TAIAIEN was een 
der verwoedste Jakobijnen tegen 
den ongelukkigenLoiiEwiJRX'VI. 
Hij wilde dat men nieuwe grie
ven zou voegen, bij die, welke 
eene commissie reeds tegen dien 
vorst had ingebragt, en dat de 
doorluchtige gevangene zich gee-
ne 'raden zou mogen kiezen; 
hij durfde zelfs zeggen dat de 

, municipaliteit zich tegen het be
sluit zou verzetten, hetwelk aan 
den koning toestond, het bezoek 
zijner famiiie te ontvangen. Hij 
verhief zich met hevigheid tegen 
de verdaging van het proces, en 
stemde voor den dood, zonder 
appel en zonder uitstel. Toen 
dit laatste vraagpunt behandeld 
werd, vraagde hij, dat hetzelve, 
uit menschlievcndheid, staande 
de zitting, zou behandeld wor
den. Op den 20 Januarij 1793, 
nam hij, ofschoon op eene in
directe wijze, de verdediging 
op zich der September-moorde-
naars, en deed hij, bij de ver
volgingen tegen hen gerigt, die 
der getrouwe dienaars des ko-
nings voegen, die in den nacht 
van den 9 op den 10 Augustus 
zich in de Tuïleriên veruenigd 
hadden om zijnen persoon te 

verdedigen. Op den dag der exe
cutie van LODEWWKXYI, tot lid 
der commissie van algeroeene 
veiligheid benoemd, bestreed Mj, 

[• den 6 Februari), het dekreet van 
beschuldiging tegen MARAT, ter
wijl hij met eene hittere spot
ternij zeide: » Het zijn de vrien
den van de Beroeping op hst 
volk (in het proces des konings), 
die den Vriend des volks willen 
vermoorden." ; Zpe bloeddor
stige woede nam dagelijks toe, 
en hij was een der vurigste le
den van de bergpariy;ooïwï-
klaarde hij zich den 31 Mei voor 

de proscriptie der giron&fuh 
en stelde voor, om al degene 
dier afgevaardigden, welke zien 
aan het besluit van in hechte
nisneming onttrokken hadden, 
buiten de wet te stellen. ü>J 
bragt den 21 Augustus 1W, 
eene gewaande zamenzweruj 
aan, door welke men den gene 
nul CDKIRK, die op het se mot 

sneefde, wilde redden. Hyw 
dedigde weinige dagen daarna 
den eerloozen K f f ^ ' ï n 
der beulen van de r#fo, ® 
riep u i t : » Wel, wat gaan ro 
eenV bijzondere p M " g 
a a n . . . . ! » Vervolgens** 
sie naar Sordem* «JPn 

moedigen schrijver, dien 1 ^ 
hadaangeldaagd,endn?ttO; 
dijn BmoxKAü, in h e a W g J 
men, en beide naar; hel;«aw . 
sleuren. De vervolgingen. J« 
hij in dat ongelukkige andj 
oefende, waren zoo yerregaaüj 

dat men pogingen in nei» 
stelde, om hem te v e r m g f j 
maar 'hij wist zich •« «j» 
nemen, ofschoon hl W"° ^ 
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anden nooit kon ontdekken. Na
dat hij kennis had gemaakt met 
mevrouw DE FONTENAY, in Spanje 
geboren, en dochter van CABAR-
RUS, scheen hij tot menschelij-

„ ker gevoelens overtehellen. Het 
was op den raad dezer dame, 
dat hij. de militaire en revolu-
tionnaire commissie ontbond. 
Deze maatregelen maakten hem 
echter verdacht bij de dwinge
landen van den dag, die hem 
naar Parijs terugriepen, en hij 
zag zich aan hunne beschuldi
gingen ter prooi: daarenboven 
•was hij de vriend van DANTON, 
en juist dit maakte hem bij 
ROBESPIERRE gehaat. TALLIEN 
verbond zich enkel met hem, 
om de godloochenende factie van 
HEBERT aantetasten. Hij was 
echter niet gerust omtrent zijn 
lot, en, om zijnen invloed te 
versterken, voer hij heviglijk 
uit tegen de adellijken, de aris-
tokraten, de gemagtigden en de 
verdachten; hij lokte de op-
rigting van volks - commissiën 
uit, schilderde den afgrijsselijken 
JOURDAN, bijgenaamd Goupe-Tête, 
als eenen held af, en stelde de 
confiscatie der eigendommen vim 
Avignon, ten voordeele van dal 
gedrogt, voor. Ofschoon hij door 
deze verfoeijelijke maatregelen 
de inzigten van ROBESPIERRE be
vorderde , werd hij echter dik-

, wijls door dezen dwingeland, 
die geen gelijke wilde, bestre
den ; maar hij kon zijnen in
vloed niet verminderen. Van 
zijnen kant scheen TALLIEN , alle 
willekeurige beschikkingen van 
ROBESPIERRE niet goed te keu
ren. De laatste deed DANTON 

op het schavot omkomen, en 
men kan niet verklaren waarom 
TALLIEN gespaard bleef; maar 
den 24 prairial (12 Junij), be
schuldigde hem ROBESPIERRE , 
de patriotten te hebben beleedigd 
door hen verspieders der com
missiën te noemen. Er ontstond 
tusschen. hen eene hevige woor
denwisseling , gedurende" welke 
TALLIEN werd in de rede geval
len door de woedende kreten 
der Montagnards. Men schrapte 
hem van de lijst der Jacobijnen, 
en zijn val scheen zeker te zijn. 
Het dreigende des gevaars ver
dubbelde zijne vermetelheid. In-
tusschen was er verdeeldheid 
ontstaan tusschen de leden der 
commissie van het algemeene 
welzijn: BILLAOD, COLLOTD'HER-
BOIS en hunne aanhangers wis
selden beleedigingen en bedrei
gingen uit met ROBESPIERRE, 
SAINT-JCST en hunne medeplig-
tigen; dat is te zeggen dat een 
hoop booswichten elkander hun
ne misdaden verweet. ROBES-
PIERRE had de noodlottige lijst 
reeds opgemaakt, om zich van 
zijne vijanden te ontdoen. Deze 
werden er van onderrigt, en 
bereidden den 9 Thermidor voor. 
TALLIEN was in zeker opzigt het 
hoofd dezer zamenspanning, 
en toen SAINT-JUST op den zelf
den dag de tribune betrad, om 
zijne aanklagten te doen, viel 
hem TALLIEN in de rede, en riep 
uit op eenen woedenden toon: 
« Ik vorder dat de sluijer geheel 
verscheurd worde! Zullen wij 
nog langer de huichelachtige 
betuigingen dier mannen aan-
hooren, welke op het punt van 

2 
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ons ter slagtbank te sleuren, nog 
•werken om onder ons verdeeld
heid te strooijen? De oogen-
blik onzer vereeniging, onzer 
kracht, onzer vrijheid is aan
gebroken!" ROBESPIEBRE sprak 
hij op de hevigste wijze toe, 
en eindigde met deze woorden: 
» Het vaderland, het mensche-
lijk geslacht verheffen zich tegen 
u : 'wij zullen de uitvoerders 
hunner wraak zijn!" — » Ja,-ja, 
weg met den dwingeland!" ant
woordde de vergadering eenpa-
riglijk, TALUEN rigt zich hierop 
tot BILLAUD-'VARENNES, die wei
nige dagen te voren zijn hoofd 
gevraagd had, en deze laatste 
neemt het woord op, om al 
de misdaden van ROBESPIERRE 
optesommen. Deze, schuimbek
kende van woede, kan er niet 
toe komen, om zich te doen ver
staan, en terwijl TAIXIEN de 
rede van BILLAED weder opvat, 
dondert hij op nieuw tegen 
ROBESPIERRE, en zegt: » Ik heb 
mij met eenen dolk gewapend, 
om het hart van den nieuwen 
CROMWELL te doorboren, indien 
de conventie den moed niet 
heeft, om hem oogenblikkelijk 
in staat van beschuldiging te 
stellen!" — » Ja, ja, hernam 

. de vergadering, hij sneve, de 
dwingeland!" ROBESPIERRE ont-
vlugt, zoekt zijn heil bij de 
gemeente, on werd er met 
SAINT-JÜST, CQUTON enz. in 
hechtenis genomen; en op den 
10 Thermidor (29 Julij) kwam 
TAJLLIEN der vergadering, die 
sedert den vorigen dag in per-
manen tie was, aankondigen, 
dat de hoofden der zamenzweer-
ders op het schavot gevallen 

waren. Door de conventie mcl 
toejuichingen overladen, gepre
zen door de inwoners van Pa
rijs en van geheel Frankrijk, 
werd hij tot lid des bestuurs 
benoemd, en was'van toen af 
de onverzoenlijkste vijand der 
Jakobijnen, onder welker vlag 
hij zoo lang gediend had. In-
tusschen werden er tegen TAI-
LIEN oude beschuldigingen, 
betrekkelijk de Septerober-rnoor-
den en zijne zending naar Bor
deaux op nieuw voorlgetogt. , 
CAMBON voerde eenen brief van 
hem aan, waarin hij zien M-
roemde over de talrijke arresa-
tien door hemindiestadbeYoln. 

.TALUEN wist zich uit de» , 

hinderlaag met / f e
n E | behendigheid ie re Jen. Omlren 

dezen t | d trad hij in dn ecW 
met mevrouw DE ÏOOTQW 
CABARRUS, die aan hem het* 
houd van het leven te "W 
had.., Zijn invloed begon e•* 
m i n d e r e toen e < m e M ^ 
heid dezelve op nw* X | herstellen. Op eenen avonMo 

hij omtrent muld erjcht J 
zijn huis (Rue A. J J e { j : 
terugkeerde, l o s M f i o l 0 
zeer%abij een pistoo f ol

yr 
hem, welke hem een6 J 
ernstige, doch met ( g * ^ 
wonde- veroorzaakte. J" r 
wekte de belangste mD 
zijnen persoon, en wj, 
meer dan ooit in aai w ^ 
Hij week echter niet jju 
grondbeginselen, doorkook 
9 Thermidor aangenomen, # 

lokte hij de bestraffing i* 
CARRIER, FOUQÜIER- U1- J. 
en JOZEF LEBON ; "J » , itt 

het Maximum op den pu 
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levensmiddelen gesteld, vraagde 
de in vrijheidstelling van Me
vrouw DE TOURZEL, gouvernante 
der kinderen van LODEWIJK XVI, 
en reclameerde de onschend
baarheid van het geheim der 
brieven. Eenigo dagen later 
stelde hij voor de afschaffing 
der revolutionnaire regtbanken, 
verzette zich tegen de afschaf
fing der doodstraf; eene afschaf
fing , welke geen ander doel 
had, dan om de straffeloosheid 
aan diegene te verzekeren, -welke 
het leven aan zoo vele acht-, 
bare en onschuldige burgers 
ontnomen hadden, en verklaagde 
het dagblad van BABEDF enz. enz. 
Op den 12 Germinal van het 
jaar (3.° April 1795), bekleedde 
hij den fauteuil gedurende de 
onstuimige zitting, waartoe de 
muitende petitionnarissen der 
voorstad Saint-Antoine aanlei
ding hadden gegeven hij toonde 
bij deze gelegenheid veel moed, 
en den 26 tot lid der com
missie van het algemeene wel
zijn herkozen zijnde, vraagde 
hij de inhechtenisneming van 
verscheiden afgevaardigden, en 
onder anderen van FOUCHÉ en 
CAMBON, die hij beschuldigde 
de anarchisten -te beschermen. 
Hij gaf bewijs van eene groote 
onverschrokkenheid, op den 1 
Prairial (20 Mei), tijdens de 
worsteling tusschen de Jacohf 
iien en Thermidoristen, in welke 
de afgevaardigde FERRAUD ver-" 
moord werd. De Conventie, 
in hare vergaderzaal gevangen, 
bekwam eindelijk hare vrijheid 
weder. Daarop lokte TALUEN 
de arrestatie en bestraffing der 

Z 

afgevaardigden uil, die mede-
pligtig aan den opstand waren. 
In Juli) 1795, werd hij met 
den generaal HOCHE, naar Qui-
beron, in Brotagne gezonden, 
alwaar de Engelschen eeneont-
scheping van uitgewekenen had
den gedaan. Ondanks wonde
ren van dapperheid, door den 
generaal HocnE geslagen, ver
oordeelde eene wreede wet hen 
lot den dood: TALLIEN verliet 
het tooneel hunner rampspoeden, 
terwijl hij de te wachten ge-
strengheden niet scheen te willen 
besturen. De ongelukkige ko
ningsgezinden , ofschoon onder 
de bescherming eener capitulatie, 
werden op het strand aan hun 
lot overgelaten, in de gevange
nissen opgesloten, en allenge-
fusileerd, met uitzondering van 
drie, die zich door de vlugt 
redden. Intusschen voer dezelfde 
man, die hun belangstelling had 
getoond, in den boezem der 
Conventie tegen hen uit, terwijl 
hij verzekerde hen met eeaen 
dolk gewapend Ie hebben ge
zien; hij had als zoodanig wapen 
beschouwd, den korten degen, 
welken de Engelsche zeelieden 
droegen, en dien zij aan de 
uitgewekenen geschonken had-' 
den. Hij was van gevoelen 
veranderd, ten opzigte van 
FOTJCHE, en verdedigde hem 
den 9 Augustus, en wel onder 
voorwendsel, dat hij had bijge 
dragen tot den val van ROBES
PIERRE. Het stelsel moede, dat 
hij sedert den 9 Thsrmidor 
gevolgd had, deed hij, den 
22 Augustus, een uitval tegen 
de uitgewekenen, en vorderde 

3 
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dat het wetgevend ligchaam, 
omtrent hun lot bepaaldelijk 
uitspraak zoude doen. Twee 
dagen later voer hij uit tegen 
de voorstanders van het Roya-
Umus, en deed eeneoproeping 
aan de filozofen en patriotten 
van 89. Op den 28 September, 
stelde hij voor om CAUMARTIN, 
hoofd der Chouans (*) met 
'zijne medepligtigen in regten 
te betrekken, en hij verhief 
zich den volgenden dag tegen 
de dagblad-schrijvers, welker 
bladen den opstand van den 
13 "Vendemiaire uitlokten; na
dat deze opstand mislukt was, 
liet TALLIEN eene Commissie 
van vijf afgevaardigden benoe
men , waarvan hij lid was, en 
stelde de aanneming voor der 
wet van den 3 Primaire, die 
tot aan den vrede, van de 
openbare ambten uitsloot, de 
bloedverwanten der uitgeweke
nen, en de onderteekenaars der 
protesten tegen het republi-
keinsch bestuur. Na de nederlaag 
der sektié'n., den 13 Yendemiaire, 
vond hij zich betrokken in de 
briefwisseling van LEMAITRE met 
LOBEWIJK XVIII; men duidde 
er TALMEN in aan als eenen 
man, waarop de koning kon 
rekenen. Eenigen tijd daarna 
vond men zijnen naam ander
maal met lof vermeld, in de 
papieren van LAVILLEHEÜRNOIS , 
een' koningsgezind agent; doch 
van beide beschuldigingen ge
lukte het hem, zich te'regt-
vaardigen. De overige hande

lingen van TALLIEN werden door 
den zeilden geest bestuurd als 
de voorgaande. In den raad 
der vijf-honderden gekomen, 
stemde hij altijd (in 1797), 
tegen alle regtvaardige en her
stellende maatregelen des raads. 
Toen dit ligchaam de volks- ; 
genootschappen wilde afschaffen, ; 
verhief TALLIEN, ofschoon hij | 
zelf, dezelve na den 9 Thermidor 
had doen ophouden, zich tegen 
dit ontwerp; terwijl hij zeide, 
dat aan de burgers te wiJien 
beletten zich te vereenigen, was 
hun van de regten berooven, 
welke zij hadden, om over de 
openbare zaken te spreken, iuj 
ondersteunde met nadruk (den 
30 M i j ) , de verklaring van 
BA!LLEÜL aan zyne astgevers, 
tegen de meerderheid van den 

raad der y&*»^&£ 
Toen in de volgende n jn-
DUMOLARD, in eene kr JJvo 
rede, hem zijne vroegereBIB 
daden verweet, beantwoo; e g 
dezelve met hevigheid, en W » 
tezich teverschoonen.J^ 

18 Fructidor, ^ ° ^ t i . rectorium o p h e t w e t g n j j ^ 

chaam . « e n j ^ g a ge-
partij van TALMEN " * , z i c t 
heelen invloed. D ^ e t o j d ^ 
op nieuw gematigd; mj b. 
digde verscheiden * g a » n 
genooten, liet den naam van fl

ae 

afgevaardigde D u o * * * ^ 
lijlt der tot verbanning ^ 
deelden schrappen, en 
steunde eene motie, ten\, 
van andere personen, o°u 

?rf t/rTChe mmntelin9 aanlmngers derhnkg^ partij in de Vendée. 
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wet van den 19 Fructidor vogel
vrij verklaard. Deze gematigd
heid berokkende hem echter 
vele vijanden, en toen hij den 
20 Mei 1798 den raad verliet, 
werd hij door alle partijen ver-
stooten. Hij vergezelde BONA
PARTE naar Egypte, in hoedanig
heid van geleerde en van admi
nistrateur der registratie-regten 
enz, Hij werd lid van het in
stituut van Egtjpte, en werkte 
aan ie Egyptische Decade > die 
te Cairo in het licht verscheen. 
Er ontstond weldra oneenigheid 
tusschen hem en BONAPARTE. 
Toen die.veldheer Egypte ver
liet , en na den moord van KLE-
BER, kwam TALLIEN ook in 
geschil met ABDALLAH-JVIENOO , 
die hem naar Frankrijk deed 
vertrekken, alwaar hij in hech
tenis moest worden genomen. 
Blaar op den overtogt werd hij 
door Engelsche schepen gevan
gen genomen en naar Londen 
gevoerd, alwaar hij door de 
oppositie-partij met groote eer
bewijzen onthaald werd» De 
hertogin van DEWONSHIRE , die 
tot dezelve behoorde, zond hem 
haar met diamanten versierd 
portret: TALLTEN nam hetzelve 
aan, maar wilde de diamanten 
niet behouden. Tijdens het con
sulaat in Frankrijk terugge
keerd, verkreeg hij, doof tus-
schenkomst van TALLEYRAND en 
FOUCHÉ , den post van consul 
te Alieante, met een tractement 
van 10,000 livres; maar hij ver-, 
kreeg de vergunning, om met 
de helft van het tractement te 
Parijs te blijven. Kort na zijne 
terugkomst uit Egypte scheidde 

zijne vrouw, die hem niet .ge
lukkig maakte, van hem, om 
door een derde huwelijk, prin
ses van CHIMAY te worden. Tij
dens de restauratie behield de 
koning TALLIEN , bij zijne jaar
wedde van 5,000 francs tot 
belooning van den 9 Thermidor. 
Bij de terugkomst van NAPO
LEON , onderteekende hij de ad-
ditiomele acte (zie NAPOLEON 
BONAPARTE). In tusschen onder
ging hij, bij de tweede res
tauratie, welligt uit aanmerking 
van zijnen lijdenden toestand, 
de straf der verbanning niet» 
welke aan de koningsmoorders 
werd opgelegd. Door eene ern
stige ziekte aangetast, bleef hij 
eenzaam en verlaten, in eenen 
aan de behoefte grenzenden toe
stand. Een minister, zulks 
vernomen hebbende, zond hem 
ondersteuning, waarvan hij niet 
lang genot had; hij stierf arm 
en verlaten, den 16 Novem
ber 1820. Eenige wijze, maar 
spade maatregelen, kunnen hem 
van de misdaad van konings-
moord niet zuiveren, noch de 
vervolgingen doen vergeten, 
welke hij tegen zoo'vele onge
lukkige slagtoffers uitoefende. 
Intusschen moet'men hem dank 
weten, de eerste te zijn ge
weest , die den val van den 
dwingeland van Frankrijk (RO
BESPIERRE) voorbereidde, uit
lokte en bewerkte, die de scha
votten deed verdwijnen, en alzoo 
duizenden burgers redde. 

* TALMA (FRANCISWS JOZEF) , 
een beroemde tooneelspeler, te 
Parijs, den 15 Januarij 1763 
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geboren (*), was de zoon van 
eenen tandmeester, bragt de eer
ste jaren zijns levens in Vlaan
deren en in Engeland door, 
alwaar zijn vader zijn beroep 
uitoefende, en werd in den 
ouderdom van 9 jaren naar 
Frankrijk teruggezonden, om 
er zijne studiën te beginnen, 
ïïeeds omtrent dezen tijd, open
baarde hij eenen zeldzamen aan
leg voor het tooneel, en wel 
vooral bij de voorstelling van een 
treurspel, hetwelk in de kost
school van den heer YERDIER , 
waar hij studeerde, werd uitge
voerd. Bij zijne terugkomst te 
Londen, vereenigde hij zich met 
verscheiden zijner landgenooten, 
om in particuliere salons, eenige 
kleine Fransche blijspelen uit-
tevoeren, die bij derzelver voor-

"\ stelling, al wat er aanziénlijks 
/ inWest-Enclwas,uitlokte. Men 

drong bij hem aan, om op het 
tooneel van DnmjrLane opte-

. treden, en weinig scheelde er 
aan, of hij- had er in toegestemd. 
Hij kwam andermaal in Frank
rijk terug, en gedurende 18 
maanden oefende hij er het be
roep zijns vaders uit. Tegelij
ker tijd oefende hij op het 
tooneel van DOYEN, zijne dra
matische talenten, en oogstte 
er welverdiende toejuichingen 
in. Na zich in 1786, bepaal
delijk voor de theatrale loopbaan 
bestemd te hebben, kwam hij 
in de nieuwelings öpgerigte 

declamati^school, en na de les
sen en raadgevingen van Moii, 
DCGAZON en FLEÜRY ontvangen 
te hebben, trad hij den 21 No
vember 1787, op in de rol 
van SEIDE , uit den MAHOMED van 
VOLTAIRE. Ondanks den bijval, 
die hem ten deel viel, in andere 
proefrollen, den 27, 29 en 30 
derzelfde maand, bleef TAUIA 
echter in het onbeduidend ka
rakter van confident (vertrouw-
ling). Eene ernstige beoefening 
der geschiedenis hield zijne le
dige oogenblikken bezig, en het 
is op deze wijze, dat hij zich 
voorbereidde, om een der be
roemdste akteurs van het Fran
sche tooneel te worden. Het heeft 
hem onder anderen te danken 
ènde Grieksche èn Romeinsche. 
kleederdragten, èn die van de 
andere natiën te hebben inge
voerd , waarvan de personen m 
de verschillende stukken moes
ten optreden. Deze hervorming 
was vruchteloos beproefd door 

, LEKAIN, mejufvróuw Cumos 
f en mejufvronw SAINT -HÜBEKTI. 

Men verzekert dat eene lang
durige zenuwziekte, door aan 
zijne organen eenen hevige» 
schok te geven, in. hem W 
schoon talent ontwikkelde .het
welk dat van LABIVË, zyn«» 
vriend en beschermer, en OMU 
hij opvolgde, niet deed betreu
ren. De eerste rol, welke hu 
schiep, was die van KAREU*» 
in het treurspel van dien naam 

{*) Men heeft beweerd dat de voorouders van TAMA van Nederland-
ïhen, en « r ' '•—" •••• - -

uitgang piel 
,^,u uawvum aai ae voorouaers van XAMIA V«» *"•» ,„?. 

schen, en wel bepaaldelijk van Vrieschen, oorsprong waren. Denaam» 
eit met weinig voor de gegrondheid van dit gevoelen. Yerialer. 
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door CIIEMER , daarna die van 
J. J. ROUSSEAU, in Ie Journaliste 
des Ombres, een gelegenheids
stukke, waarin hij, volgens de 
getuigenis van GRIMM, de waar
heid der navolging tot het hoog-
stepunt bragt. De rollen, waarin 
TALMA het beste geslaagd is , 
zijn die van MANUUS , in het 
treurspel van dien naam; van 
NERO , in Britannicus; van ORES
TES, in Andromaque; van HAM
LET, van MAHOMED, enz. Maar 
de rol van JOAD, in Jthalie 
verhoogde nog zijnen roem. De 
verschrikkelijke NERO, de woe-• 
dende ORESTES wist zich eens
klaps tot het eerbiedwaardige, 
tot de gestrenge majesteit, tot 
den indrukwekkenden toon, van 
den hoogen-priester der joden 
te verheffen. Zijn talent onder
scheidde zich vooral in den Sylla 
van Jouv; den Regulus van AR-
NAULT ; den Orestes van SOUMET J 
den Leonidas van PICHAT , en 
in den Charles van DELAVILLE. 
Hij behaalde .niet minder toe
juiching in de Ecole des Vieil-
lards, van DELAVIGNE (1826); 
waarin hij de "hoofdrol speelde; 
en ofschoon hij in bijna 20 ja
ren in het blijspel niet was op
getreden , bleek het echter hoe 
uitmuntend hij ook voor dat 
\vak berekend was. Hij was- ge
huwd en van zijne vrouw ge
scheiden, bij welke hij twee 
kinderen verwekt had. Deze 
kinderen bereidden zich voor tot 
de eerste H. Communie, toen 
IALMA zich beklaagde (waar
schijnlijk met weinig grond), 
üat de pastoor zijner parochie 
dezelve kwalijk behandeld had. 

Zonder ander onderzoek, liet 
hij hierop zijne kinderen in de 
protestantsche godsdienst onder
wijzen , en hij zelf herhaalde 
gaarne dat hij voortaan deze 
godsdienst zou belijden. Toen 
TALMA .door de laatste ernstige 
ziekte werd aangetast, waaraan 
hij stierf, kwam de aartsbis
schop van, Parijs, door eenen 
waren geest van christelijke lief
dadigheid gedreven, hem tot 
tweemalen bezoeken, maar het 
kon hem niet gelukken, om 
tot den zieke te worden;toege
laten, die, zegt men, zich zeer 
gevoelig toonde voor die eer; 
hetwelk heeft doen gelooven, 
dat hij , met zijnen wil, den 
waardigen prelaat met dankbaar
heid zoude ontvangen hebben. 
Twee brieven, door eenen neef 
van TALMA in het licht gegeven, 
bewijzen slechts, terwijl zij dit 
gebeurde trachten te tvijsigen, 
dat hij "onafgebroken bij zijnen 
oom waakte, en dat het enkel 
van hem afhing den aartsbis
schop toetelaten, te meer daar 
hij gemakkelijk het doel van dit 
vroom bezoek konde raden. Ter
wijl TALMA', nog tot op zijne 
laatste oogenblikken, de hoop 
koesterde van weder gezond te 
zullen worden, overleed hij den 
19 October 1826. Hij werd 
oogenblikkelijk uit zijn huis 
naar het kerkhof van Père let 
Chaise vervoerd (alwaar men 
hem later een gedenkteeken heeft 
opgerigt). Zijne lijkplegligheid 
was prachtig, en de stoet talrijk; 
velen hebben gemeend dat de 
partijgeest er eenigzins bij in 
het spel was. TALMA won in 
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zijnen stand onnoemelijke som
men, maar hij bragt dezelve 
bijna alle door, in het aanleg
gen van Engelsche tuinen, bui
tengoederen, het bouwen van 
huizen, het afbreken en weder 
opbouwen derzelve enz. Wat 
zijn talent als treurspeler be
treft, zoo is hij ongetwijfeld de 
grootste akteur van zijnen tijd 
geweest, en niemand heeft zoo 
als hij, de kunst verstaan, om 
in het gelaat, in het geluid der 
stem, in de gebaren, de kracht 
der driften en derzelver raaskal
lingen voortestellen. Zijne voor
standers beweren, dat hij het ver
hevene vanLEKAm, de majesteit 
•van LAMVE en het zielroerende 
van MONVEL bezat. Wij willen te 
dien einde het gevoelen aanvoe
ren van twee beoordeelaars, die 
in het stuk van tooneelkundê 
zeerervaren zijn: » Is het eene 
dienst bewijzen aan TALMA, zegt 
de schrijver van den Rideau leve 
(Opgeligte gordijn), hem onop
houdelijk met LEKAIN en zelfs 
met LARIVE te vergelijken ? LE-" 
KAÏN bezat een groot talent, 
TALMA bezit slechts zeer schoone 
gedeelten van talenten. Een en
kel voorbeeld zal voldoende zijn, 
pm mij te verklaren: hetzij dat 
"VEHDOJIE. met COÜCÏ sprake, of 
dat hij mijmerde aan de voeten 
van ADELAÏDE DB GUESCUN, de 
rol werd evenzeer volgehouden, 
de akteur was evenzeer bewon
derenswaardig. Beschouw inte
gendeel TALMA, terwijl hij in 
Andromaque de rol van OKESTES 
speelt, hij zal verheven zijn, 
alles-overtreffend in het tooneel 
met HEKMIONE; maar zal hij 
niet gedwongen, eentoonig, ijs

koud, in zijne gesprekken met 
PÏLADES, en zelfs metPyuRHüs 
z i j n . . . . ? " Om datgene te ver
zachten , wat er in deze critiek 
al te gestreng ligt opgesloten, 
willen wij aanvoeren wat me
vrouw DE STAÖL, in'haar werk 
de l'Allemagne (Ovet Jhitseh-
land), 2.° dl. 27 Hoofdl., van 
TALMA zegt: » TAHIA kan aan
gevoerd worden als een voor
beeld van stoutheid en gema
tigdheid , van natuurlijk gevoel 
en waardigheid. Hij bezit al de 
geheimen der verschillende kun
sten ; zijne houdingen herinne
ren aan de schoone standbeelden 
der oudheid. De uitdrukking 
•van zijn gelaat, die van zijnen 
blik, moet de oefenschool aller 
schilders zijn. Er heerscht in 
de stem van dien man, ik weet 
niet welke tooverkracht, die toj 
hare eerste toonen, de geheeie 
sympathie des harten, dejö-
valligheid der toon- schilder-
en dichtkunst, en boven aue 
taal der ziel opwekt j aeJM 
zijne hulpmiddelen, omM den
genen, die hem hoort d<ge-
heele kracht der edelmoedig ot 
verschrikkelijke daden te om
wikkelen; welke kennisvan" 
menschelijke hart openbaart Jü 
niet, in zijne wijze, om W 
rollen optevatten! Boor g 
toonen en zijn gelaat, is n« u„ 
tweede zamensteller derzelve. 
Tusschen deze beide gevoelens, 
kan de onpartijdige lezer, m 
oordeel vormen, en zeggeni» 
TAMA, ongetwijfeld een groj 
tooneelspeler, doch niet «»»» 
gebreken was;- en dat hij. echter 
moeijelijk Ie vervangen is, «-
wijl hij met eere LEKAW, « 
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RIVE en MONVEL is opgevolgd. 
Gedurende de Fransche omwen
teling stond TALMA in betrekking 
met al de beruchte personen van 
dat tijdvak. Later lokte hij in 
SYLLA de menigte tot zich, die 
in den akteur het hoofd van 
BONAPARTE meende te erkennen. 
TALMA is de schrijver van Ré-
flexions etc. (BedenJiingen op 
LEKAIN en op de tooneelkunst), 
1825, ia 8.vo} enz. 

* TALMONT (ANTOMDS PHILIP-
PUS BE LA T R E M O U I L L E , prfnS 

DE), veldheer der koningsgezinde 
legerbenden, in de Vendée en 
Bretagne, week in het begin der 
omwenteling uit; kwam echter 
in 1793 in Frankrijk terug, 
nam deel aan de zamenzwering 
la Rouarie, maar na ontdekt te 
zijn , werd hij in hechtenis ge-
nomen, en te Angers gevangen 
gezet. Hij ontsnapte na verloop 
van eenige maanden, en ging 
zich bij de Vendeërs voegen. 
De prins DE TALMONT werd met 
geestdrift ontvangen, en men 
benoemde hem achtereenvolgend 
tot lid van den krijgsraad, en 
officier-generaal, commanderen
de de artillerie. Hij stelde voor 
om een gedeelte van het ko
ninklijke leger de Loire te doen 
overtrekken _, in de hoop van 
meer overwigt te bekomen, als 
bezitter zijnde, van zeer uitge
strekte domeinen, aan denregter-

• oever dier rivier, en wijl men 
aldaar het getal der opstande
lingen kon vermenigvuldigen, 
en ondersteuning van Engeland 
ontvangen. Hij bragt met het 
beste gevolg, den overtogt over 
de Loire ten uitvoer, en werd 

te Varades tot generaal der ko
ninklijke ruiterij benoemd. Bij 
den slag van Laval, legde hij 
dezelfde dapperheid aan den dag, 
welke hem bij elke gelegenheid 
had onderscheiden. Na dit ge
vecht, trok hij op Gi'anville aan; 
werd aldaar teruggeslagen, en 
na eenen moeijelijken en onze-
keren marsch, bragt hij het le
ger naar Mans terug, alwaar 
hij de republikeinen ontmoette. 
Het gevecht begon; hetzelve 
duurde vier-en-twintig uren, en 
de prins DE TALMONT werd vol
komen geslagen. Eerst waande 
men hem dood; maar, na aan 
de vervolgingen des vijands te 
hebben kunnen ontsnappen, be
gaf hij zich > als een boer ver
momd, naar Laval. Zijne wo
ning werd ontdekt, en hij werd 
in dezelve, met een' zijner be
dienden , den eenigen die hem 
vergezelde, en BOUZON, ex-pro
cureur-generaal Syndicus van 
het dep.1 Calvados, gearresteerd. 
Men kende hem nog niet voor 
den prins DE TALMONT, maar na 
naar Fougères overgebragt, en 
voor den generaal BEAUFORT, die 
in de herberg woonde, gevoerd 
te zijn, riep de dochter van den 
herbergier, zoodra zij hem zag, 
uit: » Het is de prins DE TAL
MONT !" Hij had het leven van 
dit meisje gered, dat onschul
dig en uit een gevoel van er
kentenis, zijnen val bewerkte. 
» ' Ja , zeide hij, tot BEAUFORT, 
ik ben de prins DE TALMONT; 
acht-en-zestig gevechten met de 
republikeinen hebben mij met 
den dood gemeenzaam gemaakt. 
Ik ben prins, heer van Laval 
en Vitré, zeide hij verder; ik 
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moest mijnen koning dienen, 
en, al stervende, zal ik doen 
zien, dat ik waardig was den 
troon te verdedigen." Als een 
gunstbewijs verzocht hij, om 
zoo spoedig mogelijk te mogen 
sterven; maar, wijl men nog 
bekentenissen, uit hem hoopte 
te lokken, vervoerde men hem 
naar Rennes alwaar men hem 
twee maanden in een gevangen-
hok hield opgesloten. Van daar 
werd hij naar Vitré en vervolgens 
naar Laval overgebragt ; aldaar 
werd hij, in April 1794, voor 
de hoofdpoort van zijn kasteel, 
met zijnen zaakverzorger ANJÜ-
BATJLT, geëxecuteerd. Hij stierf 
met den grootsten moed. Men 
plaatste zijn hoofd, en dat van 
zijnen intendant, op. pieken; en 
stelde dezelve ten toon boven de 
poort van het kasteel van Laval. 
Het doorluchtige huis van LA 
TREBÏOÜILLE , een der eersten van 
Frankrijk, eindigtin den persoon 
van dezen ongelukkigen prins. 
Een gedeelte van bewondering, 
komt aan een zijner knechten 

• toe, MATÈUEIN genaamd, die men 
wilde redden, maar die verkoos 
te sterven: hij beklom met zij
nen meester hetzelfde schavot. 

TALON (OMER), advokaat-ge-
neraal,, bij het parlement van 
Parijs, uit eene aanzienlijke 
getabberde familie, was in 1595 
geboren, en overleed in 1652; 
hij werd als het orakel der balie 
beschouwd, en zelfs door zijne 
vijanden hooggeschat. Bij zijn 
sterven, herhaalde hij tot drie
malen aan zijnen zoon, die 
zich voor zijn bed plaatste, om 
hem zijnen zegen te vragen: 

Mijn zoon! God malie van u een 
regtschapen man! Men heelt 
van hem Gedenkschriften, in 8 
dl.» in 12.">°, over verschillende 
zaken, welke zich gedurende de 
onlusten der Fronda bij het par
lement hadden voorgedaan; de
zelve beginnen, met het jaar 
1630, en eindigen in Junij 1053, 
door zijnen zoon tot dat tijdstip 
voortgezet. Terwijl de abbé SA-
BATHIER over deze Gedenkschrif
ten spreekt, zegt hij: » Alles 
kondigt den grooten overheids-
persoon, den verlichten regtsge-
leerde, den goeden burger aan. 
Zijne welsprekendheid is man
nelijk , vol vuur, wijsheid en 
waardigheid." LAHARPE spreekt 
met niet minder lof over dezen 
grooten man. » Hij was, zegt 
hij, een uitmuntend burger, 
een groot magistraats-persoon, 
een redenaar, zelfs voor dien 
tijd, waarin de welsprekendheid 
nog niet gezuiverd was." [Zijne 
Pleitreden en belangrijkste Ver
handelingen, vereenigd met die 
van zijnen zoon, zijn herdrukt 
onder den titel van OBwes etc. 
(Werken van OMER ««Diojmn» 
TALON),' Parijs-, 1821, 6 dl.» 
in 8.™] 

TALON (DIONYSIÜS), zoon van 
den voorgaande, volgde hem op 
in den post van advokaat-gene-
raal, en onderscheidde zich dooi 
dezelfde talenten. Hij overleeft 
in 169S, als president met «e 
fluweelon muts. Er bestaan van 
hem eenige stukken, » e t üe 

gedenkschriften van' zijnen va
der gedrukt, en die dezelve me 
ontsieren. Hij is het, die w 
oen repisitorium van den *> 
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Januarij 1687, het jansenismus 
door'trekken heeft gekenmerkt, 
welker waarheid steeds heeft 
toegenomen, tot aan de Fran-
sclie omwenteling, die eene eeuw 
la(er plaats had. » Het is, zeide 
hij, eene gevaarlijke factie, die 
gedurende 30 jaren, niets heeft • 
vergeten, om het gezag van alle 
kerkelijke en wereldlijke over
heden , welke haar niet gunstig 
waren, in te korten." De Ver
handeling over het gezag der ko' 
ningen in het bestuur der Kerk, 
welke' men hem toeschrijft, is 
niet van hem, maar van RO
LAND LE VAÏER DE BOtlTIGNI , 
als bewindhebber van Soissons, 
in.!6S5 overleden. Dit is.een 
dier werken, door welke men 
den ondergang van Kerk en staat 
heeft voorbereid, door het be
ginsel en het voorwerp der mag
ten te ontaarden. Maar ofschoon 
men TALON van dit wanstallige 
voortbrengsel niet kan beschul
digen", is het niettemin waar, 
dat hij meer dan eens van de 
ware 'beginselen is afgeweken, 
en een laakbaar gebruik heeft 
gemaakt van datgene, wat men 
vrijheden der Gallikaansche kerk 
noemt j » de geliefkoosde speel
pop der wereldlijke magt, zegt 
een schrijver, waarvan zij zich 
des te geruster tegen de Kerk 
bedient, wijl zij er alles in 
vindt, wat zij wil. Het is een 
schat, waarvan zij alleen den 
sleutel heeft." De bisschoppen 
der vergadering van 1615, doen -
er in hunne vertoogen aan den 
koning, bijna dezelfde uitspraak 
over. » In plaats van de bil-
«jke regten der Gallikaansche 
Kerk te handhaven, hebben uwe 

regters dezelve zoodanig ver
ward, dat hetgene wat tot be
scherming moest dienen, in 
verdrukking ontaart." (ZiePüY. 
— PETRUS DU —). TALON heeft 
zich .ook niet genoegzaam ont
houden, van dat middel, waar
van men zoo ligtelijk misbruik 
kan maken, en dat men noemt 
Beroep op misbruik (zie RIPERT). 

TAMBURINI (THOMAS), te Cal-
tanisetta, in Sicilië, in 1591,,uit 
eene beroemde familie geboren, 
werd Jesuit, onderwees, gedu
rende 24 jaren de godgeleerd
heid, werd vervolgens censor 
en consultator van het heilige 
officie, en overleed taPalenno, 
in 1675. Zijne werken, die 
óver de Zedelijke godgeleerdheid^ 
handelen, zijn gezamenlijk uit
gegeven te Lyoii, 1659,infol., 
en te Venetië, 1755. Hij ver
klaarde in dezelve de Tien Gebo
den en de Sacramenten. Eenige 
godgeleerden hebben er beris-
pelijke stellingen in gevonden, 
maar het kerkelijk gezag heeft 
hunne censuren niet bekrach
tigd. Men moet hem niet ver* 
warren met MICHAÖL ANGELÖ 
TAMBÜMM, generaal' der Jesui-
ten, in 1730 overleden. 

* TAMBÜRINI (de abbé PETRUS) , 
hoogleeraar aan de universiteit 
van Pavia, in 1737 te Brescia 
geboren, beoefende aldaar de 
wijsbegeerte en godgeleerdheid, 
en werd er, nog jong zijnde, 
met het 'oncler-wys der zelfde 
wetenschappen in het seminarie 
belast. Hij bleef twaalf jaren 
in dat gesticht, werd op zijne 
beroemdheid naar Rome beroe^ 
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pen, en verkreeg den post van 
directeur der studiën in het 
Iersch-collegie. Be keizerin MA
RIA THERESIA benoemde hem 
vervolgens tot hoogleeraar in 
de godgeleerdheid te Pavia, 
alwaar hij tot aan zijnen dood 
is gebleven, den 14Maart 1827* 
voorgevallen. Hij was in 1797, tot 
hoogleeraar in het natuur-regt 
en de zedekundige wijsbegeerte 
benoemd, en hij was het, die 
het lyceum van Brescia, orga
niseerde, en er gedurende 2 
jaren de directie van waarnam. 
Hij heeft verscheiden werken 
over de vakken van zijn onder
wijs nagelaten. De abbé TAJI-
BÜJRINI stond, zegt men, gevoelens 
voor, die niet altijd overeenkom
stig met het hof van iiomewa-
en, maar naar de Gallikaan-
sche leerstellingen geleken. 

TAMERLAN, door de zijnen 
TJMCR-LENK, of TIMUR de Kreu
pele, TIMOUK-BEIG of EMIR-TI-
MOÜR, en door de Sinezen TLEI-
MOÜ-EUL genaamd, keizer der 
Tartaren, in 1335, in de stad 
Eesch, grondgebied van het oude 
Hircanië, en volgens eenigen, 
van Sorjdiana, geboren. Men ver
zekert dat hij ter wereld kwam 
met gesloten handen, volbloed. 
Zijn vader TARGAÏ, was chan 
of vorst van den stam van 
BEBUS, en bezat als leengoed 
de provincie Kesch. Reeds vroeg 
Week, zijn moed. Na geheel 
üud-Perzië te hebben onderwor
pen , nam hij Bagdad in, begaf 
zich naar Indië, onderwierp 
hetzelve, en maakte zich mees
ter van Delhi, deszolfs hoofd
stad. Overwinnaar van Indië, 

viel hij op StjHë aan, en nam 
Damaskus in. Hij. snelt ander
maal naar Bagdad, dat het juk 
'wilde afschudden, en levert het 
over aan de plundering en het 
zwaard. Men zegt dat er meer 
dan SO,000 inwoners hij om
kwamen ; de stad werd geheel 
verdelgd.- De steden dier ge
westen waren ligtelijk geslecht, 
en ook even zoo ligt weder 
opgebouwd, zij waren slechts 
van in de zon gedroogde mop-
steenen. Het was te midden 
van den loop dezer overwinnin
gen, dat de Griekscho keizer, 
die bij de Christenen geenerlei 
hulp kon vinden, zich tot den 
tartaarschen held wendde. Vijf 
Mahometaansche vorsten, die 
BAJAZET na bij de kusten van 
het Pontus-Ewsinus (ü&Zmrlé-
Zee) van hunne bezittingen had 
beroofd, smeekten tegelijkertijd 
om,zijne hulp. TAMERWN was 
gevoelig voor dezen zamenloop 
van afgevaardigden; maar hij 
wilde BAJAZET niet bestrijden, 
dan na hem gezanten te hebben 
afgevaardigd, om hem te som
meren, het beleg van Konstm-
tinopel op te breken, en aan 
de beroofde Muzelmansche vors
ten, regt te doen wedervaren. 
De trotsche BAJAZET ontvin» 
deze voorstellen met gramschap 
en verachting. TAMERLAM , va» 
zijnen kant woedende, maai"» 
zich gereed om tegen hem op 
tetrekken. Na Armenië Ie zij' 
doorgetrokken, en nog ve» 
bloed gestort te hebben, m 
hij de bezetting van Sebastaw 
de overgave opeischen; na ee 
weigerend antwoord ontvang® 
te hebben, gaf hij de stad aan 
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de woede des soldaals ter prooi. 
Hij stond toe alles te vermoor
den, met uitzondering der voor
naamste burgers, welke hij 
met eene uitgezochte wreedheid 
deed sterven. Na Sebasta ge
slecht te hebben, trok hij op 
Damaskus en Aleppo aan, welke 
hij op dezelfde wijze behandel
de, onnoemelijke rijkdommen 
buit maakte, en eene tallooze 
menigte gevangenen medevoerde., 
Na vruchteloos 'aan den sultan 
van Egypte gevraagd te hebben 
hem Syrië en Palestina af te 
staan, maakte hij zich gewa
penderhand meester van die lan
den. Hij viel in Egypte, voerde 
zijne .zegevierende legerscharen 
tot in Ca'iro, waaruit hij ver
bazende schatten medevoerde. 
Middelerwijl naderde hij BAZAJET: J 
de beide krijgshelden ontmoetten 'J 
elkander in 1402, in de vlakten 
van Ancyra, in Phrygië. Men 
levert slag, die drie dagen duurt, 
en de overwonnen BAJAZET wordt 
gevangen genomen. Nadat TA-
MERLAN hem gevraagd • had, hoe 
hij hem behandeld zou hebben, 
indien de fortuin hem gunstig 
ware geweest, antwoordde hij 
hem: Ik zou u in eene ijzeren 
hooi opgesloten hebben, en da
delijk veroordeelde hij hem tot 
hetzelfde lot. De Turldche Jaar
boeken verklaren deze bijzonder
heid als overdreven. . ACHMED 
ARABEHAH, een Arabisch schrij-. 
ver_, spreekt er in zijne Ge
schiedenis van TAMERLAN, op 
verschillende plaatsen over. Men 
voegt er bij, dat TAMERLAN zich 
deed inschenken, door de half
naakte echlgenoote van BAJAZET ; 
en dit heeft aanleiding gegeven, 

tot do zoo bekende fabel, dat 
de Sultans, na dezen hoon, niet 
meer gehuwd zijn. Hetismoei-
jelijk, zegt VOLTAIRE, die de 
daadzaken steeds, door koele 
tegenreden bestrijdt, de ijzeren 
kooi en de onbeschaamde be-
leediging der vrouw van BAJA
ZET aangedaan, overeentebren-
gen, met den brief, die TA
MERLAN aan SOLIMAN , zoon van 
BAJAZET schreef: » Ik wil'ver
geten , dat ik de vijand van BA
JAZET ben geweest, ik zal zijnen 
kinderen tot vader verstrekken, 
mits zij de uitwerkselen mijner 
goedertierenheid afwachten. Mij
ne overwinningen zijn mij ge
noeg, en nieuwe gunsten der 
onbestendige fortuin bekoren mij 
niet." Voorondersteld, dat een 
zoodanige brief mogt geschreven 
zijn, zoo kon dezelve slechts 
eene list wezen; daarenboven 
de toorn van TAMERLAN, een
maal bevredigd zijnde, liet hem 
ongetwijfeld eenigen oogenblik 
over, waarop de menschelijk-
heid zich kon doen hooren. 
De Turken zeggen, dat, wijl 
TAMERLAN met SOLIMAN niet 
te vreden was, hij eenen ande
ren zoon "van BAJAZET tot sul
tan verklaarde, en hem zeide: 
» Ontvang het erfdeel uws va
ders ; eene koninklijke ziel weet 
rijken te veroveren, en dezelve 
wedertegevën." De Oostersche 
geschiedschrijvers, zoowel als 
de onze, leggen dikwerf m 
den mond van beroemde man
nen , woorden, welke zij nooit 
hebben uitgesproken. De zoo
genaamde grootmoedigheid van 
TAMERLAN, was zeker geene 
gematigdheid. Kort daarna ziet 
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men hem Phrygië, Jonië, Bi-
thynië uitplunderen. Hij trok 
daarop over den Ettphraatt&tvg; 
en keerde weder naar Samar-
Icdnd, hetwelk hij als de hoofd
plaats zijner uitgestrekte staten 
beschouwde. Het was in deze 
'stad dat hij de hulde van ver
scheiden Aziatische vorsten, en 
het gezantschap van verschil
lende souvereinen ontving. Niet 
alleen de Grieksche keizer, MA-
NUEL-PALEOLOGOS , ,zond gezan
ten derwaarts, maar er kwa
men er zelfs van wege HEN
DRIK. III, koning van Kastilië. 
ïlij had besloten Sina te gaan 
veroveren, tóén hij, te Olrar 
in Tunqacstan, na 36 jaren ge
regeerd te hebben, in 1405 over
leed. De Oosterlingen vergelijken" 
hem met ALEXANBER. Indien hij 
zijnen moed bezat, had hij ook 
eenige zijner goede en slechte 
hoedanigheden; het schijnt in 
het algemeen niet dat TAMERLAN 
eerie onstuimiger inborst bezat, 
dan de Macedonische veroveraar. 
Een Perzische dichter, die zich 
met hem» en verscheiden ho
velingen in het .zelfde bad be
vond, en die zich vermaakte, 
met de waarde van iedereen in 
geld te schatten, zeide tot den 
grooten chan: Ik schat u op der
tig aspers. — Het 'servet, waar
mede ik mij afdroog is die prijs 
toaardig, antwoordde de vorst. — 
Maar ik bied dien ook slechts, 
•het servet medegerekend ; her
nam HOMEDI; en TAMERUN be-
leedigde er zich niet o ver) maar 
gaf den spotter integendeel een 
aanzienlijk geschenk. Zijne zo
nen deelden onderling zijne ver
overingen. Behalve de Geschie

denis van TAMERLAN door Gouus 
(zie dat artikel), bestaan er nog 
verschillende andere. [Men heeft 
eenen Brief bewaard van TA
MERLAN, aan KAREL VI, koning 
van Frankrijk, gerigt, en in 
het 'Perzisch geschreven. De 
heer SYLVESTRE DE SACY, heeft 
den 6 Julij 1812 in het Insti
tuut , eene belangrijke verhan
deling over dat onderwerp voor
gelezen]. 

TAKAQÜETIOS. — Zie THOMA-
sins (MICHAÖL). -

TANAQÜIL, 'ook wél Ccecitu 
genaamd, vrouw van TARQOINHJS 
den Oude of Priscus, in Tor-
quinia, eène stad in Toskanen 

• geboren-, was gehuwd aanluco-
MON, den zoon van eenen man, 
welke in die stad was gevlugt, 
na uit Corinthe, zijne geboor
teplaats , verdreven te zijn. De 
echtgenooten, beide door eene 
gelijke eerzucht verteerd, gin
gen hunne fortuin te Bom» be
proeven. LÜCDMOS nam er oen 
naam van TARQUIMUS aan- W 
won de achting en vriendschap 
der Romeinen, en drong zien 
zoo zeer rn de gunst des w-
nings, dat hij met de grootste 
posten werd vereerd, en ew«-
lijk zelf koning werf- HM" 
die vorst; in het 39.* 1 f 
zijner regering vermoord m, 
liet TANAQOIL de kroon val en °P 

SERVIÜS TÜLLIUS, haren schoon 
zoon. Dezen hielp zij m j j 
bestuur van zaken, en'"Ü ,,L 
raadgever, even gelijk ZIJ zu' 
van haren echtgenoot gei"*" 
was. 
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TANCIIELIN of TANCHELMUS, 
een dweeper der 12.° eeuw, te 
Antwerpen geboren, hernieuwde 
de goddelooze sekte, der Ada- • 
miten, onder de regering van 
HENDRIK V, en predikte openlijk 
in België en in Holland, tegen 
de Sacramenten, de priesters, 
de bisschoppen, den Paus en 
het tiend. Deze bedrieger had 
de geesten zoo zeer beneveld, 
dat hij misbruik maakte van de 
dochters, in tegenwoordigheid 
harer moeders, en van de vrou
wen, in tegenwoordigheid harer 
echtgenooten. "Weiverre dat. zij 
zulks .als ongeoorloofd zouden 
beschouwen, achtten zij zich 
allen vereerd met de liefde van 
den gewaanden profeet. Hij ver
scheen in het publiek, onder 
het geleide'van 3,000 gewapende 
manschappen, die hem alom 
volgden. Hij- ging met de pracht 
eens konings, en bediende zich 
van zijne geestdrijverij, om in 
zijne kosten te voorzien., Deze 
dweeper, van een zonderling 
slag, had meer dan eenen trek 
van overeenkomst met den be-
ruchten JAN VAN LEVDEN, wiens 
dwaasheid, trotschheid, onbe
schaamdheid , wellustigheid, 
dronkenschap en goddeloosheid-
hij bezat. Hij maakte groote 
verwoestingen in Èeeland en 
Utrecht, en in verscheiden 
Vlaamsche steden, vooral te 
Antwerpen, ondanks den ijver, 
van den H. NORBERTUS , die hem 
verscheiden malen beschaamd 
maakte. » Niets bewijst beter, 
zegt een geschiedschrijver, lot 
welke verregaande buitensporig
heden, eene onbepaalde ver-

XXIII DEEL. A 

draagzaamheid de volken zou 
geleiden, steeds de speelballen, 
van de onbeschaamdste bedrie
gers , dan de verbazende opgang 
van TANCHELIN en JAN VAN LEY-
DEN. Van eertijds' christelijke 
en deugdzame menschen, is zij 
in staat wilde en onreine dieren 
te maken." Hij kwam op het 
denkbeeld, om zich in monniks
gewaad naar Rome te begeven, 
en alom zijne dwalingen te pre
diken j bij zijne terugkomst werd 
hij door FREDERIK, aartsbisschop 
van Keulen, in hechtenis ge
nomen en gevangen gezet. Hij 
ontsnapte uit zijne gevangenis: 
doch niet lang duurde het, of hij 
onderging de straf, die zijne mis
daden verdienden; in eenen op
stand door hem zelven verwekt, 
werd hij, in 1125, vermoord. 

TANCREDE DE HAUTEVILLE , een 
Normandijnsch heer, vassaal van 
ROBEUT, hertog van Normandijë, 
zag zich bij een gering vermo
gen , met eene groote familie be
last, en zond alzoo verscheiden 
zijner zonen, onder anderen 
GüiscARD.en ROGER, in Italië, 
om er hunne, fortuin te beproe
ven. Zij namen in 1070 Palermo 
in, en maakten zich meester van 
Sicilië, alwaar hunne nakome
lingen in het vervolg regeerden. 

TANCREDE , graaf van Lecce, 
natuurlijke zoon van ROGER , 
hertog van Apuglia, en klein
zoon van koning ROGER I I , 
werd tot koning van NapeU en 
Sicilië uitgeroepen, in 1190, 
na den dood van WILLEM den 
goede, die kinderloos overleden 

a 
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was, en regeerde tot aan zijnen 
dood, in 1194 voorgevallen. Hij 
had in 1193, zijnen zoonWit-
MSH doenkroonen, maar keizer 
ÏÏEÏSDRIK VI, bijgenaamd de 
Gestrenge, die aanspraak op dat 
koningrijk had, maakte gebruik 
van de jeugdige jaren van dien 
vorst, om in 1194, zijnestaten 
te overweldigen, en na hem te 
hebben doen ontmannen en de 
oogen uitsteken, liet hij het 
lijk van TANCREDE opdelven en 
aan hetzelve het hoofd af hou
wen (zie HENDRIK YI, de Ge
strenge—); Aldus eindigde de 
regering der Normandijners in 
Sicilië na 124 jaren geduurd 
te hebben, waarvan 34 sedert 
lloBERT II , den titel van ko
ning had aangenomen. 

TANCREDE , aartsdiaken van 
Bologna, in de 13.e eeuw, is 
de schrijver eener Verzameling 
van canons, door CIRON, met 
nuttige aanteekeningen in het 
licht gegeven. 

TAKEVOT (ALEXANDER) , eind
eerste commies der geldmidde
len , te Versailles, in 1692 ge-
horen , en te Parijs in 1773 
overleden. Zijne werken, in 1766 
gezamenlijk in 3 dl.n in 12.ma 
in het licht gegeven, bestaan 
uit twee 'niet vertoonde treur
spelen. Het eene is getiteld 
Setlios, en het andere Adam 
en Eva; er komen verscheiden 
gedachten in voor,,die zeer wel 
berijmd zijn. Nog vindt men in 
zijne verzameling, Fabels, Brie
ven , Liederen enz. Zijne voor
naamste verdienste is de zui
verheid en zachtheid van stijl 

die dikwerf in zwakheid ont
aardt , en de verkleefdheid aan 
de goede grondbeginselen der 
zedeleer en des smaaks. Ofschoon 
hij voordeelige posten had be
kleed , liet hij echter niet meer 
na dan noodig was, om zijne 
schulden te betalen, en zijne 
bedienden te beloonen. Hoe meer 

i-hij in de gelegenheid was ge
weest, om gunstbewijzen te. 
erlangen, hoe meer hij op zijne 
hoede was geweest, tegen de 
lage en onbillijke hebzucht, die 
aanspoort om dezelve te vragen. 
Hij was een opregt-godsdienstig 
man, en een ware christen wijs
geer. Het geestigste zijner dicht-
stukjes ïs eene soort van her
dicht, waaraan de dichter den 
naam van PhilosopMsmus heelt 
gegeven. Een zoo wijze geest, 
als die, welken hij ia aVzijne 
geschriften aan den dag legt, 
kon niets anders dan veront
waardigd zijn, over de elewuf 
onzer 'filozofen, die zooregi-
streeks, de godsdienst, deze-
deleer en "de rede aanranden. 
Zoodra dezelve begonnen in uet 
licht te verschijnen^ voor»,, 

. TANEVOT, als een goed borger, 
al het kwaad, dat zij mdevre-
reld zouden stichten, en w 
een der eersten, omdewaPDb 

van het belagchelijke tegen© 
ken, ten einde er den voortgano 
van te stuiten. Men kan;«eggen, 
dat de scherts in dezelve even 
zoo geestig en zinrijk ƒ><'' 
de hoofdinhoud .oordefmndg 
en bekwaam ontwikkeld wow • 
Aan het hoofd van dit drein 
s t uk , i s eenbe r ig t ,waa"n d ! 
schrijver zich aldus uitdruk • 

» eene valsche wijsbegeerte,"' 
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de onafhankelijkheid en de laat
dunkendheid geboren, verheft 
tegenwoordig een vermetel voor
hoofd^ wapent zich met duizend 
vergiftigde schichten, welke zij 
tegen de godsdienst durft uitte-
werpenj zij vervolgt dezelve met 
eene voorbeeldelooze woede. Nu 
doet zij zulks met openlijke aan-

- vallen, dan langs duistere we
gen, die des te gevaarlijker zijn, 
naarmate zij minder ontdekt 
worden. Men kan zich de snelle 
vorderingen, welke zij dagelijks 

maakt, niet ontveinzen. Wij 
naderen bijna tot een algemeen 
zedebederf, noodlottig gevolg, 
van de uilroejjing der deugden 
en dier zoo zuivere zeden, waar
van de godsdienst eene onuit
puttelijke bron is , en die,den 
roem onzer .voorouders hebben 
uitgemaakt. Datgene, wat tranen 
uitlokt,ïZijn de gevaren, waaraan 
onze jeugd is blootgesteld. Wat 
zal er" van de hoop der natie 
worden, indien hare kinderen, 
vroegtijdig aan het ongeloof en 
aan de losbandigheid prijs ge
geven , ten minste in hun hart 
net geloof en de deugden hunner 
vaders zullen afzweren , en zij 
voortaan om dezelve te dienen, 
geenen anderen beweeggrond, 
geenen anderen prikkel zullen 
hebben, dan een laaghartig per
soonlijk belang, evenzeer-ver
wijderd van den burger als van 
den held enz." — Eene voor
zegging , gelijk aan die, welke 
andere deugdzame en verlichte 
mannen, ten opzigte van Frank
rijk hébben gedaan. (Zie ELIZEÜS 
of EUSÉË — Pater —NEUV-ILLE 

— A. J. G. FREY DE —). 

A a 

TANNAGUI »tj CHAÏEL. — Zie 
CnATËt. 

TANKER (AÖAM), een Jesuit, 
te Inspmck, in 1572, geboren, 
onderwees de godgeleerdheid te 
Ingolstadt èn te Weenen. Zijne 
geleerdheid verwierf hém den 
post van kanselier der univer
siteit van Praag; maar daar de 
lucht dier stad voor zijne ge
zondheid nadeelig was, besloot 
hij naar zijn vaderland terug -
te keeren. Hij overleed onder 
weg, den 25 Mei 1632. Er be
staan van hem: 1.° Verslag van 
het geschil van Regensburg, in 
1601, waarbij hij tegenwoordig 
was geweest, Munchen, 1602., 
in fol.; -^ 2.° Sehoolsche god
geleerdheid, 4 dl.», in fol; — 
3.0 een aantal andere werken in 
het Latijn en in hetHoogduitsch, 
onder welke men onderscheidt 
zijn Astrologia sacra, Ingolstadt, 
1621, in fol; — 4." Apologia 
pro societate JESU, Weenen, 
1615, in 4.w 

TANNER (MATHIAS) , te Pitsen 
in Bohème, in 1630 geboren, 
werd in 1646 Jesuit, onder
wees de schoone "letteren, de 
wijsbegeerte, de godgeleerdheid 
en de H. Schrift, en werd in 
1675, in hoedanigheid van pro
curator naar Rome gezonden. 
Men heeft van hem : 1.° Cruen
tim CHRISTI sacrifwium incru' 
entomissce sacrificioexplicalum, 
Praag, 1669; — 2." Contra 
omnes impie agentes in tocissa- " 
cris, in het Latijn: en later in 
het Boheemsch; — 3.° Societas 
JESÜ , usqite ad sangtdnis et vitte 

n 
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profusionem' militans, Praag, 
1675, in fol., met schoone pla
ten. Bit is de geschiedenis der 
religieuzen zijner orde, die voor 
het .geloof hebben geleden; de
zelve is zuiver en sierlijk ge
schreven ; — 4.° Historia socie-
tatis JESU, sive vitce et gesta 
preclara Pairum societalis etc, 
Praag, 1694, in fol. met platen 
en met dezelfde sierlijkheid .ge
schreven. 

TAKNER (THOMAS), een ge
leerde Engelschman, te Liiwing-
ton, in 1674 geboren, bezat 
achtereenvolgend verscheiden be-
neflciën, en werd eindelijk op 
den stoel van St. Asaph, in 
het land van Wallis, verheven. 
Hij overleed in 1735, na met 
eene rijke. erfgename gehuwd 
te zijn geweest. Men heeft van 
hem: l.o Beknopte geschiedenis 
der kloosters in Engeland, Ox
ford, 1695, in fol., in het 
Engelsen. JOANNES- TANNER heeft 
er in 1744, eene aanmerkelijk 
vermeerderde uitgave van gele
verd;—- 2.o Bibliotheca hri-
lannico - Mbcmica, door BAVID 

,WILKUSS in het licht gegeven, 
Londen, 1748, in fol. Bit 
werk is, volgens alphabetische 
orde, vol nasporingen en criti-
sche aanleekeningen. 

TANNEVOT. — Zie TAKEVOT. 

TANSIUO (LODEWIJK), in 1510, 
[te Venosa, uit eene oude fa

milie van Nola geboren, ver
bond zich aan het huis van 
TOLEDO , en diende onder dok 
GARCIA, zoon van don PEDUO, 
onderkoning van Napels. Hij 
werd te gelijkertijd een dappere 
krijgsman, en een uitmuntende 
dichter. Hij volgde KAREL V, 
bij de verovering van Tunis; 
en deze vorst noemde hem 
zijnen ACHILLES en zijnen HO
MERUS. Later wijdde hij zich 
uitsluitend aan de dichtkunde 
toe.] Na een werk te hebben 
vervaardigd, waarin de zeden 
en de betamelijkheid gekwetst 
werden, onder den titel van 
il Fendemmiatore(deWpleser), 
Napels, 1534, en Venetië, 1549, 
in 4.*>, werd zijn boek op den 
Index geplaatst. Het is om 
eenigermate zijnen misslag te 
verbeteren, dat bij later een 
dichtstuk vervaardigde, getiteld: 
Ie Lagrime di san Pietro oi de 
Tranen van den heiligen mm-
Bit dichtstuk is door mam 
in het Fransch, door JOANNES 

GEDENDO en door DAintfOSi At-
VARÈS in het Spaansch vertaaw. 
Nog heeft men van ™ " r 
Blijspelen, hlinkdichten, beu
ren, nistgedichten enz. *"» 
heeft zijne Dichlw^en,&®* 
menlijk uitgegeven, Wfl">> 
1711 in 1&»° TANSIWO^ 

regter te Gaëta, ,in l g 9 > , K 
is van gevoelen dat hij aldaar 

stierf (*). 

'* TANÜCCI (BERNARDOS mar-

:V).TAFDI?I heeft hewczon dat deze dichter overleed, den 1 ü« c c? 2" 
Jo' ui het koningrijk Napels (Zie ScrUtori Napolelam>**Jr* • 15C8 

Wz. 297.) Fr. Vervolgers-
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kies DE), minister van KABEL 
III en van FERDINAND IV, ko
ningen van Napels, te 'Stia, in 
Toslianen, in Ï698, uit eene 
arme en onbekende familie ge
boren, die hem ter bevordering 
zijner studie naar de universi
teit van Pisa zonden, alwaar 
hij hoogleeraar in de regtsge-
leerdheid werd. Tijdens de oor
logen van Spanje met Oostenrijk, 
welke die over de Spaansche 
erfopvolging volgden, werd Tos
hanen voorloopig in' dpanage, 
aan den infant don CARLOS, 
tweeden zoon van PHILIPPUS V 
gegeven; het is bij deze gele
genheid dat TANUCCI aan dien 
vorst werd voorgesteld, die 
hem bij zijnen persoon hield. 
Omtrent dezen tijd werd een 
soldaat, die na -eenen moord 
te hebben begaan, de vlugt in 
eene kerk had genomen, daar
uit gehaald om zijne straf te 
ondergaan. Het hof van Rome 
reclameerde tegen deze schen
ding der kerkelijke vrijheid. 
TANUCCI gaf tegen deze recla
matie een geschrift in het licht 
dat het Toskaansch bestuur 
voorstond, en alzoo de zaden 
uitstortte van lange verdeeldhe
den, die tusschen den H. Stoel 
en het hof van Napels plaats 
hadden. Toen de infant don 
CARLOS dien troon had beklom
men, benoemde hij hem ach
tereenvolgend tot'" staatsraad, 
algemeen opper-bewindhebber 
der posterijen, en eindelijk lot 
minister van staat. Hij beheerde 
het koningrijk Napels op eene 
willekeurige wijze, of om be
ter te spreken, hij regeerde in 

A 

den naam des kqnings. Nadat 
don CARLOS, door den dood van 
FERDINAND VI, zijnen broeder, 
naar Spanje was beroepen,' stelde 
hij TANUCCI aan het hoofd van 
het regentschap, hetwelk hij, 
gedurende de minderjarigheid 
van zijnen zoon FERDINAND IV, 
had aangesteld (zie FÉRDINAND 
IV, koning der Beide Siciliën 
en ACTON). Zijne magt had als-
toen geene grenzen meer. Om. 
zich dezelve des te beter te 
verzekeren, verwaarloosde hij de 
opvoeding van den prins, wel
ken zijn vorst en weldoener 
hem had toevertrouwd. Hij 
gaf hem tot gouverneur den 
prins DE S.'NICANDRO een man, 
van eene volslagene onbekwaam
heid, en toen de koning zijne 
meerderjarigheid had bereikt, 
omringde hij hem met strik
ken en vermaken, ten einde 
hem van het beheer der zaken 
verwijderd te houden, en hij 
slaagde hierin volkomen. Thans 
nam hij het masker geheel af, 
en verklaarde eenen woedenden 
oorlog aan Rome. Hij beperkte 
de oude regten der Nuntiussen, 
en, terwijl hij de pauselijke 
magt trotseerde, verminderde 
hij de bisdommen, vernietigde 
acht-en-zeventig kloosters, be
noemde eigenmagtig tot het 
aarts-bisdom van Napels, en 
noodzaakte, als 't ware, Pms 
VI, om de canonike instelling 
aan den bisschop van Cosenza 
te geven; eene toegeving {con
cessie) , waartoe die Paus, ter 
vermijding van scheuring in de 
Kerk, werd mèdegeslecpt. Ein
delijk bereidde hij voor en lokte 

a-3 
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hij uit. de afschaffing der witte 
halikenei, eene hulde, door 
KAREL van Jnjou, ten gunste, 
der Paussen ingesteld, toen hij, 
ijl 1267, door CLEMËNS TV, 
met dat koningryk beleend werd-
Deze plegtigheid hield geheel 
op, eenige jaren later onder de 
ministerien van den markies 
DE SANTO-MARCO en van ACTON, 
waardige opvolgers van TANDCCI. 
Na, ondanks de ontevredenheid 
der volken en den' haat der 
heeren van de beide koningrij
ken, de Beide Siciliën gedurende 
vijftig jaren bestuurd te hebben, 
overleed TANUCCI te Napels, den 
29 April 178.3. Het was on
der zijn ministerie, dat men 
de opdelvingen van Pompéia ea 
Herculamm begon, Deze filo-
zofen hebben dezen staatsdie
naar zeer geprezen, en zulks 
is niet te verwonderen: hij 
wierp de gevestigde zaken om
verren toonde zich denonver-
zoenlijken vijand der Paussen, 
en der Kerk. Er werd niet 
meer vereischt, om in hunne 
oogen een groot man te schij
nen. Docws, die hem op zijne 
reize door Italië bijzonder had 
leeren kennen, zegt van TA-
ÏÏDCCI: » Ik twijfel zeer of hij 
de talenten van het ministerie 
bezit. Het kon wel zijn, dat 
hij slechts een wetgeleerde was, 
en de ondervinding bewijst, dat 
zij, die hunnen geest enkel 
met den positivus der wetten 
hebben bezig gehouden, onder 
alle mannen tot, het bestuur 
het minste geschikt zijn." 

* TAPPEN (DAVID), een An-
gukaansch predikant, in 1752 

geboren, was de,zoon van den 
eerwaardigen BETOABJIN TAFPAK, 
van Manchester-Massachusset. 
Hij volbragt zijne studiën aan 
de universiteit van Cambridge, 
en verkreeg er zijne graden, 
in 1771. In 1774, werd hij 
'tot predikant beroepen der der
de kerk van Newbury, oefende 
gedurende 18 jaren, de herder
lijke functiën in die parochie 
uit, en werd inl792*benoemd, 
tot eenen leerstoel voor de 
godgeleerdheid in het collegie 
van Btarward. De ijver van 
TAPPAN, zijne leerreden YOI zal
ving en bondigheid, en meer 
clan dat alles, zijn voorbeeld, 
zegevierden op de hinderpalen, 
welke hij ontmoette: de orde 
werd hersteld, de zucht voor 
de studie ontwaakte onder zijne 
kweekelingen, die vroeger aan 
de verstrooijing, en de losban
digheid waren overgegeven, m 
werken van TAPPAN hes aan 
voornamelijk, in ^ f * ' 
Verhandelingen en Z ^ f » . 
Hij heeft vervaardigd en in m 
licht gegeven die van WASDOG-
TON, van den-luitenant-gouver
neur PHILIP, van doctor m 
CHEOCHE, van BIAIW DANA enz. 

Men heeft daarenboven van hem, 
l.o twee Friendschappehpvir 
ven aan PHILALETES; --J-
een Jdres aan de ^ 
mn Jndover; - p \"Jg 

. deling over dejoodscheoucm^, 
1807, inS.vo, een werk n £ 
dood des schrijvers, diein 8" 
overleed, in het licht gegeven. 

TAPPER OtaiHD), te JBjttj; 
zen geboren, en te Biuf*' den 2 Maart 1559vin den ou 
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derdom van 71 jaren overleden. 
Hij was doctor te Leuven; en 
onderwees aldaar met roem de 
godgeleerdheid,- hij werd er kan
selier der hoogeschool, deken 
der St. Pieters-kerk en geloofs-
onderzoeker. Keizer KAREL V, 
en PHIUFPÜS II, koning van 
Spanje, maakten gebruik van 
zijne, dienst in godsdienst-aan-
gelegenheden, en hij onderscheid
de zich in 1551, in de kerk
vergadering van Traite. Men 
heeft van hem: Explkatio,seu 
Vindicice articulomm Lommen-
sium adversus LUTHE'RI erroress 
een bondig en duidelijk geschre
ven werk. "WILLEM LINDANUS 
heeft in het licht gegeven: TAP-
PERI Oraiiones theologie®, una 
cum aureo ejusdem corollario, 
de veris calamitakm Belgii caiir 
sis atque remediis ad CAROLUM 
V: et FERDINANDUM I , Keulen, 
1544, in 8.Tp 

TARASIUS (Heilige), zoon van 
een' der voornaamste overheids-
personen van Konstantinopel, 
werd tot de waardigheid van 
consul verheven, en daarna ver
kozen om eerstenstaats-secreta
ris te zijn, onder de regering van 
KONSTANTON en IRENE, die hem 
vervolgens in 784 tot patriarch 
van Konstantinopel deden ver
kiezen. Hij nam deze waardig
heid enkel aan op voorwaarde, 
dat men cene algemeene kerk
vergadering tegen de beeldstor-
mers zoude beroepen. Na aan 
Paus ADRIAKOS I geschreven te 
hebben, werd werkelijk het 2.e 

algemeene concilie van Nicea, 
in 787, ten voordeele der hei

lige beelden gehouden. Hij we
derstond met eene apostolische 
vrijmoedigheid de echtscheiding, 
waartoe de keizer zijne bewilli
ging verlangde, en zeide aan 
dengenen, die hem te dien einde 
zijne goedkeuring verzocht: »Ik 
weet niet hoe de keizer de schan
de zal kunnen verduren, waar
mede deze ergerlijke echtschei
ding hem voor het aanschijn 
van de geheele wereld zal overla
den. Ik weet ook niet hoe hij 
de echtbrekers on andere losban-
digen, zal kunnen straffen, na 
zulk een voorbeeld te hebben 
gegeven. Ga hem mijnentwege 
zeggen, dat ik liever den dood 
en alle bedenkelijke folteringen 
zal ondergaan, dan in zijn ver
langen toetestemmen." Hij was 
de goede geur zijner Kerk en 
het licht zijner geestelijkheid, 
toen hij in 806 overleed. Ia do 
verzameling der conciliën, komt 
zijn Brief voor aan PausADRiA-
NÜS. Zijn leven is beschreven 
door IGNATIUS, zijnen leerling, 
die later bisschop van Nicea was. 

* TARAVAL (JOANNES GUSTAAF) , 
een Fransen schilder, in 1765 
te Parijs geboren. Hij studeerde 
onder HDGO TARAVAL , zijnen 
oom , schilder des konings. Hij 
had een zeer vroeg rijp talent, 
maar was buitengemeen lui, en 
men kan zeggen, dat hij enkel 
aan de natuur de vorderingen 
te danken had, welke hij maakte. 
De eerste maal, dat hij, volgens 
de natuur teekende, behaalde 
hij den prijs. In den ouderdom 
van 15 jaren, werd hij tot de 

I compositie toegelaten, en kort 
a 4 . 
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daarna tot het geschilderd figuur. 
In den ouderdom van 17 jaren 
eindelijk behaalde hij den prijs, 
door zijne uitmuntende schil
derij, voorstellende de Terugkee-
ring van den verloren zoon,yo\-' 
gens den stijl der groote meesters 
geschilderd. Hij begaf zich naar 
Rome, om zijn kunsttalent meer 
te ontwikkelen; maar twee jaren 
na zijne komst aldaar, werd hij 
door eene borstzinking aangetast, 
die hem al zijne vermogens be
nam. De directeur der akademie, 
die hem eene bijzondere vriend
schap toedroeg, zond hem naar 
Napels, te zijner herstelling, 
maar zijne kwaal nam toe, en 
hij overleed aldaar in 1785. Zijn 
dood was een verlies voor de 
kunsten. 

* TARBÉ (KABEL), lid der 
wetgevende vergadering te Sens, 
in het Fransche• tome-AepK, 
den 19 April 1756 geboren, 
hij was de laatste van twaalf 
kinderen, en zijn vader, die 
een rijke handelaar was, deed 
hem eene uitmuntende opvoe
ding geven. TARBÉ ging zich 
te Roumen vestigen, en werd 
er lid "van de kamer van koop
handel. Hij deelde in de revolu-
tionnaire grondbeginselen, maar 
met gematigdheid; werd in 1790,' 
tot burgerlijk officier der stad 
Roumen verkozen; en in het 
volgende .jaar, benoemde het 
departement der Neder-Seine 
hem tot de wetgeving. Hij legde 
aldaar den grootsten moed aan 
den dag en toonde zich een ijve
rig verdediger der monarchale 
constitutie. In November en 
December, bestreed hij de re

devoering van BEISSOT, tegen 
de kolonisten van St. Domingo, 
en sprak bij herhaling over de 
onlusten van dat eiland. Hij ver
zette zich den 30 Januarij 1792, 
tegen eene tiranniscbe wet op de 
paspoorten. In April tot secre
taris benoemd, stemde hij er 
voor, om aan den koning zes 
millioenen toetestaan, welke hij 
voor zijne geheime uitgaven 
Vraagde. Hij bestreed weinig da
gen daarna het plan van PETION, 
betrekkelijk de oprigting nn 
een corps, uit oude Fransche 
gardes en uit overwinnaars der 
Bastille zamengesteld. Den 29 
Mei verklaarde hij zich tegen 
de afdanking der lijfwacht van 
LODEWIJK XVI, en bestreed den 
4 Junij de aanklagten van CHA-
BOT, betrekkelijk hefgene wat 
men de Oostenrijksche Commissie 
noemde. Bij gelegenheid van 
den klap, welken de afgevaar
digde GRANGE-NEBVBvanzynen 
ambtgenoot JOÜNEAU onWo, 
vraagde hij , dat in pbate van 
een bijzonder besluit tegen de
zen laatste uittevaardigen, de 
vergadering het ontwerp w0i 
g e S l i s e r e n , an. de JojBjJj 
heid der straf, naar het jetal 
klappen regelde, die eeng on 
dijn . . . . . : • Deze spoWde 
bragt eene groote onstuimig 3 
in de zaal te ,weeg, en Tjuffi 
werd voor acht dagen naar uo 
•baye gezonden. Van dat J 
stip af, lieten de JacobJ 
hem niet meer in rust; oajr 
na zich aan de vervogig 
van het schrikbewind te hebben 
kunnen onttrekken, yeitfjgj 
hij in Maart 1797, wederoptoj 
staatkundig toonecl. Hij werü 
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alstoen door het dep1, der Yonne, 
tot den raad der vijf-honderden 
benoemd. In deze vergadering 
legde hij zijnen gewonen moed 
aan den dag; verhief zich, den 
30 Blei, tegen SANTHONAX, en 
bestempelde met den naam van 
eerloos {infame), de wetten, die 
sedert vijf jaren betrekkelijk de 
koloniën waren uitgevaardigd. 
Bij deze discussie in drift ont
stoken , beschuldigde en belee-
digdehij MAKAT, oud-rapporteur 
der commissie van Marine, die 
door THIBAÜDAEU verdedigd werd; 
intusschen verkreeg hij, dat 
men het besluit voordroeg, waar
bij het directorium gemagtigd 
werd, agenten naar St. Domingo 
en elders te zenden. Hij ver
hief zijne stem tegen de bewer
kers der omwenteling van den 
18 Fructidor (4 September 1797.) 
Op de deportatie-lijst geplaatst 
werd hij eenigen tijd daarna ge
schrapt en zag hij verder van alle 
openbare bedieningen af. Na 
zich uitsluitend aan den handel 
te hebben toegewijd, ging hij 
zich te Cadix vestigen, alwaar 
hij in 1804 overleed. — Zijn 
oudste broeder werd onder Lo-. 
DEWUK. XVI tot minister der 
belastingen benoemd, maar zijne 
verkleefdheid aan den vorst, 
deed hem in de maand Maart 
1792, in ongenade vervallen. 
Na de omwenteling van den 10 
Augustus, werd hij van mede-
pligtigheid met LODEWIJK XVI 
beschuldigd; en den IS , in 
staat van beschuldiging gesteld; 
maar het gelukte hem, aan de 
tegen hem gerigte vervolgingen 
te ontsnappen. BONAPARTE be-

A 

riep hem later in den staatsraad; 
TARBÉ wees deze eer, onder 
voorwendsel van ziekte, van 
de hand, en overleed kort na 
zijnen broeder, aan eene beroerte. 

* TARCAGKOTA (JoANKEs),een 
beroemde geschiedschrijver, te 
Gaëla, op het einde der vijf
tiende eeuw geboren, stamde 
af uit eene oude familie, aan 
het keizerlijke huis van Kon-
stantinopel verbonden. Hij reisde 
door Griekenland en de eilan
den van den Archipel; verbleef 
achtereenvolgend, te Corfu, te 
Itagusa en te Venetië, en over
leed te Jncona, in 1566. Hij 
'heeft üagelaten: 1.° eene Ver
taling van GALENDS , en eenige 
stukken van PMjTARcnns; — 
2.° Geschiedkundige beschrijving 
der stad Napels, met eene Be
knopte geschiedenis harer konin
gen, Napels, 1566, in 8.vo; 
— 3.° Geschiedenis der wereld 
van de schepping, tot op het 
tijdstip, waarin hij schreef, 
Venetië, 1762, 4 dl.", in 4.«" 
7.° uitgave, 5 dl.», hier onder 
begrepen het vervolgdeel, door 
DIQNÏGI, die ook eene verkorte 
uitgave van het werk, in 2 
dl.11 in 4 > heeft geleverd. 

* TAUBIED (NICOLAAS HEN-
DRUC), een graveur, te Parijs, 
in 1674 geboren, studeerde on
der AÜDUAN, 'en was èen der 
beste kweekelingen van dezen 
bekwamen meester. Hij werd 
in 1713, bij de akademie op
genomen , en zijn receptie-stuk 
was een portret van den Hertog 
van ANTIN, volgens BIGAÜD. 
5 
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Hij graveerde de kleine veldsla
gen, van ALEXANDER, benevens 
dien van PORUS, welke laatste 
echter niet voorkomt, in de ver
zameling der groote veldslagen, 
door AUDRAN uitgevoerd. Zijne 
overige meest belangrijke wer-, 
ken, zijn eene MAGDALENA , vol
gens .BERTIN , het plafond der 
galerij van het Palais-Royal; de 
praalgraven der beroemde man
nen van Engeland; de Zalving 
van LOPEWMKS-V, enz, Deze ach
tenswaardige' kunstenaar over
leed in 1749. 

* TARMEU(JACOBUSNICOLAAS), 
zoon van den voorgaande, volgde 
het beroep van zijnen vader, 
en' onderscheidde zich in het
zelve. Hij muntte uit in de 
portretten, waarvan hij er een 
aantal heeft nagelaten. Onder 
zijne overige werken, noemt 
men: Verschijning van J. Q. 
aan de ff. Maagd,volgensGra-
w,; de Rampen des oorlog s; 
jaen Vlaamsch ontbijt, alle vol
gens tekeningen van TENIERS. 
•~rv Zijn neef, PETRUS FRAKCIS-
CUS TARDIEU, handhaafde den 
roem zijner beide bloedverwan
ten , en heeft verscheiden ge
achte gravures nagelaten, zoo 
als het Oordeel van PARIS , vol
gens RUBENS ; "PERSEUS m AN-
DROMEM enz» 

••• * TARDIEU (ANTONIUS F R A N -

OISGÜS) , bijgenaamd BE L'ES-
TRAPADE, een Fransch graveur, 
bloedverwant der drie voorgaan-
den, te Parijs, den 17 Febr. 
1757 geboren. Na zijne kunst 
geleerd te hebben, werkte hij 
te Mechelen aan de gravure der 

kaart van FERRARIS. Zijne voor
naamste werken zijn: 1.» i&Zec-
Kaarten van den Handel-Atlas; 
— 2.° acht platte gronden, in 
fol. der voornaamste steden vm 
Europa, behoorende tot den atlas 
van MENTELLEJ — 3.° verschei
den plans, behoorende tot de 

. Schilderachtige Reis door Grie-
' kenland, door den graaf DECHOI-
SEUL-GQOTFIER'; — 4." de Pak-
tijnschappen vdnKrakau, Plok, 
Lublin en Sandomir, gegraveerd' 
door STANJSLAÜS AUGUSTUS, Jaat-
sten koning van Polen, stukken, 
door kenners grootelijks op prijs 
gesteld; — 5.o Atlas, in fol., 
behoorende tot de 4.« uitgaveder 
Reis van den jongen ANACHARSIS, 
door DIDOT, Jeune, in het licht 
gegeven; — 6.° bene kaart van 
het Hartzgeberrjte, in een werk 
over de delfstöfkunde van ÏÏE-
RON DE VILLEVOSSE; - ~ y- 0 ^ ' 
las, behoorende tot deMeismar 
de Zuid-Poollanden door P « « ; 
^ - 8.o Atlas tot de Geschiede
nis van de Oorlogen derf» 
schen in Italië, volgens nm> 
— 0.o eene groote Kaart van 
Europisch-Rusland, in f » 
den. De werken van T A ^ 
onderscheidden zich vooral door 
eene naauwkeurige plaatse 
schrijving., de zuiverheid der 
trekken, en het volkomen Ij> 
heel. Hij is den.4 » 
1822 overleden. Zijne beide zo 
nen .PETRUS en A f f « « v J 
gen nog met roem het voekpooi 

huns vaders. 

TARENTE (LoDEWüBprinsva»)' 
— Zie LOMËWIJK. 

* TARGE (JOAHÜBS BAPIBÏ*)' 
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hoogleeraar der wiskunde en 
geschiedschrijver, te Parijs, in 
1720 geboren, wijdde zich ge
heel aan den arbeid toe, en 
leefde bijna altijd in de afzon
dering. Hij heeft verscheiden 
werken nagelaten, waarvaneen 
gedeelte in het Engelsch is ver
taald. De voornaamste zijn ; 
1,° Histofre etc. (Geschiedenis 
van Engeland van den vrede 
van Alten, tot in 1763) Parijs, 
1768, 5 dl.» in 12.™; — 2,° 
Histoire etc, (Geschiedenis, der 
komst van het huis van Bourbon 
tot den troon van Spanje), ib. 
1772, 6 dL«, in 12.™°;~3.<> 
Histoire etc. (•Algemeene geschie
denis van Italië, sedert den val 
van het. Romeinsche Rijk , tot 
op on$e dagen), ibid , 1774, 
4 dl.» in 12,m° Onder de ver
talingen (in het Fransch), me'rkt 
men- op : 4.» Geschiedenis van 
Engeland door SMOLETT, 19 
dl,1», in12.»">; —- 5.o Geschie
denis van den Indischen oorlog, 
sedert 1745, doorOnsiE, 1765, 
2 -dl.», in 12.™ j —; 6." Tijd-
rekenkundig Kort begrip, der 
door de Europeanen gedane ont
dekkingen, doorBARKOW, 1766, 
12 dl,n, ins12.mo De stijl van 
dezen schrijver is zuiver, maar 
koel en langdradig 5 zijne ver-

' halen en portretten, worden 
met naauwkeurigheid voorge
steld, ofschoon dezelve soms in 
vuur te kort schieten. Ondanks 
deze gebreken, leest men zijne 
werken steeds met belangstelling. 
Hij overleed te Orfco»s in 1788. 

* TARGET (GUIDO JOANNES BAP-
TISTA) , een beroemde advokaat, 
afgevaardigde bij de algemeene 
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staten in Frankrijk enz., te 
Parijs, den 17 December 1733 
geboren. Hij was advokaat bij 
het parlement, en werd ver
volgens benoemd tot den sou-
vereinen-raad van Bouillon. -TAR
GET was ook een der 40 leden 
van de Fransche akademié. Tij
dens de ergerlijke zaak van het 
Collier (Halssnoer), schreef hij 
voor den kardinaal DE UOHAN , 
eene Memorie, die men eenig-
zins langdradig vond. Hij had 
door zijne Pleitreden en zijne 
Consultatiën eenen grooten roem 
verworven. Met geestdrift om
helsde: hij de beginselen der omr 
wenteling, en deed verscheiden 
brochures in het licht verschij-

"nen, ten voordeele der dubbele 
vertegenwoordiging van den bur
gerstand. Deze orde of stand 
benoemde hem tot afgevaardigde 
van het stads-gebied van Parijs, 
bij de algemeene staten. In de 
eerste vergaderingen oogstte hij 
eenigen byval in, doch hij werd 
weldra in de schaduw gelaten 
door andere meer welsprekende 
redenaars. In de commissievan 
constitutie geplaatst, werkte hij 
aldaar aan de constitutionneele 
akte. Zijne opgeblazenheid , en 
zijn kortstondige invloed bij de 
algemeene staten, maakten hem 
het voorwerp van verscheiden 
spotternijen, vooral van wege' 
de koningsgezinden, welke spot
ternijen aanmerkelijk toenamen, 
toen hij een der redacteurs van 
de constitutie werd. Men noem
de de in verwachting zijnde acte 
het Kraambed van TARGET, eene' 
uitdrukking, die hem zeer be-
lagchelijk maakte. TARGET ver
scheen weinig op de spreektri-
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bune, en als hij dezelve beklom, 
was het enkel, om in den naam 
zijner commissie verslagen voor 
te dragen. Bij was op den 17 
Junij 1789, een der-eersten, -
om het afleggen van den eed 
der Kaalsbaan uittelokken en 
te ondersteunen. In de beraad
slaging over de koninklijke be
krachtiging, stemde hij voor het 
opschortend veto. Hij was een 
der ijverigste verdedigers van 
de verklaring der regten van 
den 'mensen, toen na den 14 • 
Julij, verscheiden afgevaardigden 
verlangden, dat er voor alle 
contra-revolutionnaire handelin
gen, eene amnestie zou worden 
Uitgesproken, wilde TARGET , 
'dat de baron D&BEZE«VAL,naar 
het Chdtelet zou worden gevoerd, 
en zijn voorstel werd aangeno
men. Den 21 October, liet hij, 
ter voorkoming van alle bijeen-
schoïingen, de invoering der 
krijgswet decreteren. Den 26 
tot secretaris verkozen, deed 
hij de vernietiging der parlemen
ten bevelen, en den 22 Decem
ber verzette hij er zich tegen 
dat er eene,wet op de vrij
heid der drukpers zoude ont
worpen worden. Den 16 Januari) 
1790, werd hij tot voorzitter ver
kozen, en hij was het, die het 
ceremonieel' regelde,, van de be
ruchte federatie van den 14 Julij. 
Voor het overige, ontmoedigd, 
door de spotreden, waarvan hij 
het voorwerp was, nam hij een 
bijna volkomen stilzwijgen in 
acht, hetwelk hij enkel afbrak, 
om het proces-verbaal van de 
sluiting der zittingen van de 
nationale vergadering voortele-
zen. De gelijktijdige schrijvers 

komen niet overeen, omtrent 
de beweegredenen van LODEWIJK 
XVL., om TARGET tot zijnen 
verdediger te vragen, die echter 
deze eer van ' de hand wees. 
Hij maakte de beweegredenen 
bekend, waarop_ zijne weigering 
gegrond was, in eenen brief, 
waarin hij, na zich voor zulk 
eene gewigtigetaak, als weinig 
geschikt erkend te hebben, on
der anderen zeide: «Het is hier 
om geen regerings-stelsel te 
doen,, maar om regt aan eenen 
mensch' te doen wedervaren, 
deze mensch was koning, hij 
is zulks niet meer, men besehu -
digt hem. Ik had altijd gedacht, 
dat de duurzame vrijheid des 
volks, in het monarchaal bestuur 
zeer afhankelijk was van de on
schendbaarheid deshoofds; er 
moest,. ik was er van overtuigd > 
indien de burgers gelijk en vry 
onder de wet zouden zijn, een 
ijzeren arm bestaan, die op de 

wet wees, enverantwoordel.kj 
agenten, die dezelve deden J 
uttvoer leggen. ,Ik dring op di 

denkbeeld niet langer aan, g 
de nationale vergadermgb sioten 
heeft, dat LOBEWÏJIC dor haat 
zelve zou geoordeeld gorten, 
maarindeplaatseener de' 

handeling worden gesteld. m> 
durven zeggen, dat hel £ . 

ik zeg zulks niet, ik om 
juist het tegendeel. L g i 
s degene, in wien de kon J 

verdwenen is. Er zuilen & 

ditscfüjntmijtoealsbewe | 
maar indien, hoe. onmogenj 



X A B.. 413 

ook, dit denkbeeld eenmaal 
mogt ontstaan, dan zou het 
van belang zijn, dat LODEWIJK 
daar ware, om door zijn be
staan, de eerzuchtigen van zijn 
geslacht afteschrikken. Maar 
laat ons het veld der staatkunde 
verlaten, want het is om eene 
oordeelvelling te doen. Men stelt 
daadzaken tegen over LODEWIJK, 

| ik heb gezegd, en ik zal her-
, halen', dat ik omtrent de han

delingen niet ben ingelicht, dat 
het de zaak dergenen is , die 
thans zijne verdedigers zijn, 
dezelve te onderzoeken, maar 
zie hier, wat ik zeg. Men kan 
hem van geene daden beschul
digen, voorgevallen, vóór den 
14 September 1791, op welken 
dag de constitutie werd aange
nomen ;, want zoodra gij hem 
de onschendbaarheid van koning 
ontneemt, zijt gij verpligt de 
amnistie, op hem als burger 
toetepassen Hierop valt niet te 
antwoorden. Wat de latere ver-
rigtingen betreft, zoo zullen de 
verdedigers er op antwoorden, 
door het bijeenbrengen der om
standigheden en stukken j voor 
mij zal het genoeg zijn, u twee 
dingen té zeggen r de eene dat gij 
zonder vrucht de zoogenaamde 
misdaad van LODEWIJK. straffen, 
of de maatschappij voor derge
lijke misdaden behoeden wilt. 
Ik ken geene Justitie die wreekt, 
maar wel de Justitie die de mis
daden voorkomt. De wraak is 
niets anders, dan een onstuimige 
dag, zonder uitwerksel) de kas
tijding, die de misdaden voor-
Komt is in tegendeel het heil 
der openbare zaak. Beschouw 
LODEWIJK, verheven als alle ko

ningen , gedurende 38 jaren met 
vleijers omringd; vooronderstel, 
hem zelfs na het aannemen der 
constitutie, door lieden omge
ven , welke men zijne dienaars 
noemde, en die niet wisten wat 
het was,.burger te zijn; voor
onderstel, zeg ik, datLoDEw'uic 
zich door ijdele hoop had laten 
medeslepeh, welke het droom
beeld van zijn voormalig gezag 
hem voorschilderde; veroordeel 
dan die verfoeijelijke raadgevers, 
maar spaar dengenen, die hun 
speelbal was; want ik heb u 
boven reeds bewezen, dat het 
openbaar belang gebiedt hem te 
behouden; en gelukkiglijk is het 
regtvaardig, den bedrogene te 
sparen en de schuldigen te straf
fen. Schuldigen zullen er altijd 
zijn; koningen, zal men niet 
meer vinden: dit alleen strekke 
der conventie tot rigtsnoer. De 
laatste der mogelijke misdaden 
zal nimmer door eene redelijke 
wet gestraft worden. Ik zal er 
nog bijvoegen, dat zoodra de 
nationale conventie; het regter-
ambt wil uitoefenen; — hetwelk 
ik niet onderzoek-, dat zij reg-
ter zij! — maar men kan niet 
tegelijkertijd regter van een' per
soon, en souverein-administra-
teur zijn. De vermenging dezer 
beide hoedanigheden, geleidt den 
regter tot het aannemen en uit
oefenen der geheele magt eens 
onafhankelijken administrateurs, 
en niets is erger dan deze ver-
eeniging van magten. Indien de 
conventie geen regier is, kan 
zij ook niet oordeelen en von
nissen , indien zij het is, bestaat 
er een regel, niet alleen uit
drukkelijk en willekeurig, maar 
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natuurlijk, maar eeuwig, die j 
aan den regterverbiedt, in eene 
zaak uitspraak te doen, waar
over hij , vóór de behandeling 
zijn gevoelen heeft verklaard. 
Ik verzoek de nationale conven
tie, met. de meeste onpartijdig
heid te willen onderzoeken, of 
niet eenige harer leden zich in 

. dit geval bevinden Ik zal 
niets van het gevoelen van een 
lid zeggen, dat wilde dat men 
LoDEwim veroordeelen zoude, 
wijl hij koning was. Ofschoon 
de republiek, ongetwijfeld door 
den algemeenen wil gewettigd 
i s , en het eene volks-dwaling 
zoude zijn, eenen koning te 
willen, zoo zal ik echter nim
mer begrijpen, dat menhetregt 
hebbe», dê koningen voor de 
dwalingen des volks te straffen. 
Wij willen er bijvoegen, 'dat 
het eene drogrede is, té zeggen 
dat de beweging van den 10 
Augustus, door den algemeenen 
wil is geheiligd, en alzoo een 

: opstand van geheel Frankrijk 
is geworden, die het vraagstuk 
omtrent LODEWÜK XVI beslist. 
De opstand heeft beslist, wat? 
de afschaffing van het koning
schap. Maar een volk kan willen, 
dat er geen koning meer zij, 
zonder dat daaruit kan worden 
afgeleid, dat de koning, die 
toemaalsbestond, schuldig was., 
ziedaar wat de opstand volstrekt 
niet beslist heeft, ziedaar het 
plan, dat mij, onafhankelijk van 
de beraadslaging van de daad
zaken, het aannemelijksle toe
schijnt. Ik gevoel mij niet in 
staat, er die ontwikkelingen 
Mjtevoegen, welke het vordert, 
noch om er den levensadem over 

uit te storten j het was mijn 
pligt zulks te verklaren, en er 
mij van te onthouden." Deze 
brief bragt niet het minste uit
werksel te weeg. Het gedrogte-
lijke proces van LODEWIJK XVI 
scheen TASGET van zijne opge
wondene gevoelens eenigzins te
rug te doen komen; en ofschoon 
hij lid en secretaris werd eener 
revolütionnaire commissie, waar
van de schoenlapper CHAUHDOS 
voorzitter was, openbaarde üj 
er echter vele gematigdheid, en 
bewees in deze betrekking ge-
wigtige diensten, aan verschel
den personen, die, zonder hem, 
ónder het schrikbewind den dooi 
zouden gevonden hebben. Hij 
trad tot de omwenteling van den 

18 Brumaire toe, ^m-im 
werd hij lid van het hof van 
cassatie, waarbij.hij ZÈSjaren 
verbleef. Hij weM tot lul van 
het legioen Van eer benoemd, 
was zulks van het instituut» 
sedert de oprigtiög van dat ge
nootschap. Oud wmk z g ' 
onttrok hij zich aan de owggj 
bedieningen, en overleed W* 
Mores, den 7 September SU'. 
Men heeft van hem: l'W" 
etc. (Brief van m* IM»®* 
eenen anderen man over »»• 
nietiging van hel oude prWW> 

Parijs, 1771, m \f,,.,.., 
stukje van slechts 16-blad*> 
vond den meesten bfl'Jv " 
EADËAÜ schreef aan C^FORT 
„ Ik weet niet of gijden/W 
van eenen man aan een 
kent; hij is het beste der j# 
mischeschriften.welketnW 

van MAOTEOÜ ïn het hcnt 
schenen; dit stukje is van *" 



T A R. m 

(TARGET)." Hij had reeds acht 
andere Brieven 'op eenmaal uit
gegeven ; —̂ 2.° Réflexions etc. 

.^Overwegingen over de algemeene 
afzetting der officieren van het 
parlement van Parijs, bij wijze 
van intrekking of suppressie), 
Parijs,,1779, in 12.""», 33blz.; 
— S.o Observations etc. {Belraeh* 
tingen over den .graanhandel), 
in December 1769, Parijs en 
Amsterdam, 1776, in 12.™°;-
— 4.o verscheiden Verhandelin
gen over verschillende beroemde 
zaken, zoo als in die van AL-
HOT en van de Rosière (Roze-
meisje) van Salency; — 5.» Re
devoering, bij zijne toelating tot 
de Fransche akademie uitgespro
ken, 17S5,in4. t0, enz. TARGET 
bezat vele kundigheden, en, 
ofschoon het hem niet aan wel
sprekendheid ontbrak, schitterde 
hij echter meer in de pleitzaal 
dan op de tribune. Zijne ge
voelens waren in het begin over
dreven, en hij openbaarde een 
groot verlangen, om eene ge-
wiglige rol in- de staatkundige 
onlusten te spelen, hetwelk hem 
de spotreden der koningsgezin
den berokkende. Ofschoon zijn 
hart niet boosaardig was, sleepte 
zijn, door de eerzucht misleide 
geest, hem dikwerf buiten de 
paden, die hij had behooren te 
volgen. 

* TACGNT (LODFAVMK DE), leer
aar der Sorbonne, en abt van 
Saint-Ló, te Noyon geboren, 
bloeide in de 18.° 'eeuw. Hij 
bezat eene uitgebreide geleerd
heid , en was diep ervaren in 
de kerkelijke oudheden. Door 
zijne kunde had hij eenen post 

bij de bibliotheek des konirigs 
van Frankrijk bekomen. De 
kardinaal DE ROHAN raadpleegde 
hem dikwijls, en bediende zich 
van hem, hetzij tot het doen 
van nasporingen, hetzij om ver
handelingen over verschillende 
onderwerpen zamentestellen; op 
last van dezen prelaat, ontwierp 
hij er verscheiden op de Uitgave 
der conciliën door pater HAR-
DOUIN. Hij was, met TOÜRNELY, 
een der twaalf afgevaardigden, 
in 1729, door de godgeleerde 
faculteit van Parijs benoemd» 
ten einde de middelen optespo-

' ren, om diegene harer leden, 
welke zich alsnog, tegen het 
besluit van den H. Stoel, be
trekkelijk de bulle Vnigenilns, 
verzetteden, tot gehoorzaamheid 
of eensgezindheid van gevoelens 
te brengen. Zelfs schreef hij 
tegen de opposanten, twee stuk
jes, het eene getiteld: Verslag 
van den tegenwoordigen staat der; 
wegens de godsdienst, naar Hol
land gevlugten; en het andere: 
Verhandeling over deontxvernen 
der jansenisten, 19 Janïiarij 1729. 
Doctor PETIT-PIED antwoordde 
door eenen Brief aan een' zij
ner vrienden, die hem om eenige 
ophelderingen, betrekkelijk deze 
beide geschriften had gevraagd. 
De abt DE TARGNÏ overleed den 
8 Mei 1737. 

TARISSE (dom JOAKNES GRE-
GORIÜS) , in 1575, te Pierre-Rv,e, 
bij Cessenon, een stadje in Ne-
der-LanguedoG, geboren, was de 
eerste algemeene overste van de 
congregatie van den H.MADRUS, 
welke hij, van 1630, tot 1648, 
in welk jaar hij overleed, be-
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stuurde. Men heeft van trem : 
Raadgevingen aan de oversten 
zijner congregatie, in 12.m°, ; 
1(532. Zij zijn des te oordeel
kundiger, daar de schrijver met 
het sterke en zwakke zijner orde 
zeer wel hekend was geweest. 
Hij verlichtte dezelve door zijne 
kunde, eri stichtte haar door 
zijne voorbeelden. Niets even
aarde zijnen ijver ter herstelling 
van de studiën. Hij had groo-
telijks deel aan de verspreiding 
der constitutiën zijner congre
gatie , op zijnen last in 1645 
gedrukt. 

TAMPA (SPUMDS METIUS), een 
criticus te Rome, ten tijde van» 
JUÜDS CJSSAK en AUGUSTUS, 
had zijne regtbank, in den 
tempel van APOLLO, alwaar hij 
met vier -andere critici, de 
stukken der dichters onderzocht. 
Het is van hem dat HORATIÜS 
in zijne Ars poëtica, spreekt: 

Prius iü Slolii dcsceudat judicis aures, 

TARPEJA, , dochter van TAR-
PEJUS, gouverneur der citadel 
van Rome, onder ROMULÜS, 
welke sterkte, zoowel door hare 
bouworde als door hare plaat
sing, van het kapitool verschilde, 
hetwelk eerst onder TARQÜINIDS 
den Trotsche' (zie dat artikel) 
werd aangelegd, leverde deze 
veste bij omkooping over aan 
•TATIUS , koning der Sabijnen , 
» op voorwaarde, dat de sol
daten haar geven zoude, hetge-
ne wat zij aan hunnen linker-arm 
droegen," terwijl zij daardoor 
hunne gouden armbanden aan
duidde. Maar TATIDS was niet 
zoodra meester van het bolwerk. 

of hij wierp op TARPEJA zijne 
armbanden, en het schild, dat 
hij aan zijnen linker-arm droeg; 
nadat zijne soldaten zijn voor
beeld hadden gevolgd, bezweek 
TARPEJA onder, den last der 
schilden, in het jaar 74(J vóór 
J. C. Zij werd op dien berg, 
volgens haar Tarpeïsehe berg ge
naamd, begraven. Later werd 
genoemde berg' bestemd, tot 
de strafoeféning der aan verraad 
schuldigen. 'Men stortte dezelve-
boven van de Tarpeïsehe rots, 
die thans, wegens verschillende 
oorzaken, waar omtrent üe 
geleerden het niet, eens zijn. 
veel van hare hoogte schijnt 
te hebben verloren, ofschoon 
zij nog eene zeer steile zijde 
heeft. 

TARQsmiustoscusofdeOn^ 
koning der Romewen, beklom 
den troon, na koning i jg j 
MARXIUS, i nhe t j aa re iSv^ 
J. C. Hij wasvanGrf c n ^ 
oorsprong, ia Hetnm . * * 
stad' Tarquinium, «« « J 
hij zijnen naam ontleende,^ 
g e W n . Eenegrooteee cht, 
door even zoo groote«J^r 
men ondersteund, had hemm 
Rome gevoerd. Hij o j j g j j 
de zich zoo zeer o w t e * ^ 
ring van A^us MARTIJ^ 
men hem waardig oordm 
zijn opvolger te w o r d ^ d 

te hebben gebragt,onders. 
de hij zich tegen j e M l 
en Sabijnen, op * e j g ƒ « ^ 
den oever van de Anio, 
groote overwinning ^ ] & 

W h e i d e n andere vomd' 
verschaften hem eenen 
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deeligen vrede. Hij maakte er 
gebruik van, om de muren 
van Rome prachtig te doen 
herbouwen. Hij omsingelde het 
publieke plein met galerijen, 
en versierde hetzelve met tem
pels, geregtszalen en openbare 
scholen. Rome kon, in zijne 
prachtigste tijden, deze werken 
niet anders dan bewonderen. 
PLINIUS, die 800 jaren naTAR-
QÜINIUS leefde, spreekt niet dan 
met verbazing, over de schoon
heid der onderaardsche water
leidingen, welke hij liet tot 
stand brengen, om Rome van 
zijne vuiligheden te zuiveren, 
en eene afleiding aan de wate
ren der bergen te geven, welke 
deze stad binnen hare muren 
omsloot. Hij voerde ook het 
gebruik in, van de bundel
roeden, welke men rondom de 
bijlen der overheden bond, van 
de elpenbeenen-stoelen der sena
tors, benevens de ringen en 
sieraden der ridders en kinderen 
uit adellijke geslachten. Hij 
werd vermoord door de beide 
zonen van ANCUS MARTIOS , in 
het jaar 577 vóór J. C , in den 
ouderdom van 80 jaren. 

TARQUINIÜS Superbus of de 
Trotsche, bloedverwant van den 
voorgaande, trad in den echt 
met TOLLIA, dochter van koning 
SEEVIDS TDLLIÜS. De dorst om 
te regeren, deed hem, in het 
jaar 533 vóór J. G. het leven 
aan zijnen schoonvader benemen. 
Hij maakte zich met geweld, 
en zonder eenigen vorm van 
verkiezing, meester van den 
troon. Onder verschillende voör-

XXIII DEEL. 

wendsels, ontdeed hij zich van 
het grootste gedeelte der sena
toren en der rijke burgers. 
Zijn hoogmoed en zijne wreed
heid deden hem den naam van 
den Trotsche geven. TARQUINIÜS 
steunde op het bondgenootschap 
der Latijnen, door het huwelijk 

I zijner dochfer met MANILIÜS, 
den aanzienlijkste onder hen, 
en vernieuwde, de verdragen 
met die volken gesloten. Hij 
kenmerkte zijne regering door 
het bouwen van eenen tempel 
van JUPITER, waarvan TARQUI
NIÜS de Oude, de grondslagen 
had gelegd. Dezelve was op 
eenen berg of heuvel gelegen, 
die Capitölium, werd genoemd, 
omtrent welks naams-oorsprong 
men niet overeenkomt. Nadat 
de verkwistingen van TARQUI
NIÜS, de openbare schatkist en 
het geduld des volks hadden 
uitgeput, vleide hij zich dat 
de oorlog het gemor zou doen 
ophouden. Hij verklaarde den-
zelvenaan de Rutulers, en be-

I legerde Ardea, hunne hoofd
stad, toen het geweld, hetwelk 

! zijn zoon SEXTÜS LUCRETIA aan
deed, de Romeinen deed aan 
het muiten slaan. Zij sloten 
de poorten hunner stad, wier
pen in het jaar 509 vóór X C. 
den troon omver, en TARQUI
NIÜS was nooit meer in staat 
denzelven weder opterigten. Hij 
begaf zich naar de Hetruriërs, 
wier wapens hem nutteloos 
waren. Na eenen 13 jarigen 
oorlog, werd de vrede gesloten, 
en de dwingeland zag zich ver
laten van al degenen, die hem 
ondersteund hadden. Hij zou 

B b 
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als een landlooper zijn gestor
ven, indien ARISTOBÉMÜS, tiran 
van Cumae, in Campanië ,hem 
niet eindelijk bij zich had op
genomen. Hij overleed kort 
daarna in den ouderdom van 
90 jaren, na 24 jaren geregeerd 
te hebhen. 

. TARQUiNIÜS-COLLATINTJS. — Z i e 
CoLLATlNUS. 

TARTAGUA of TARTALEA (NI-
COLAAS) , een wiskunstenaar van 
Brescia, in den Venetiaanschen 
staat, in 1557, hoog bejaard, 
overleden, werd. met regt voor 
een' der grootste meetkundigen 
van zijnen tijd gehouden. Jilen 
heeft van hem wmltaliaansche 
•vertaling van EUCMDES met aan-
teekeningen ', Venetië, 1548,in 
fol.; eene Verhandeling over de 
getallen en maten, en andere 
gedrukte stukken, • 3 ' dl.n, in 
4.% 1606. Hij heeft zich be
roemd gemaakt., door de uit
vinding der wijze om de cubi-
sche gelijkheden '(équatims cu* 
biqltes) op 'telossen, welke men 
gewoonlijk aan CARDAN toe
schrijft. Hij is ook de eerste 
die uitdrukkelijk geschreven 
heeft, over de theorie der be
weging van bommen en kogels: 
welk onderwerp hij ontwikkelt 
in zijn Nova scientia, te Vene
tië, in 1537 gedrukt, en in 
zijne Quesiti edinventione diver
se , Venetië, 1546. 

TARTAGNI (ALEXANDER), een 
regtsgeleerde, bijgenaamd Imoh, 
wijl hij in dié stad geboren was, 
onderwees de regtsgeloerdheid 
Ie Bologna en te Ferrarci, met 

zoo veel rpem, dat men hem 
den forst des regts, en den 
Vader der regtsgeleerden noem; 

de. Men heeft van hem Cm 
mentariën op de Ckmenlinen 
(zie CLEMEKS V) en de Sexte 
(zie BoNiFACiös VIII) en andere 
werken, welke verscheiden uit
gaven'hebben gehad. Deze regts
geleerde overleed te Mogna, 
in 1587, in den ouderdom fan 
53 jaren, en werd in de domi-
nikanen kerk begraven, alwaar 
men nog zijn marmeren praal
graf zag. Zijn Leven, door m-
COLAAS A N T O N I Ü S GBAVAHOS » 

schreven, bevindt zich aan het 
hoofd zijner werken. 

TARTERON (HIEROKYMDS), een 
Jesuit van Pan^, m Jestad' 
in 1720, in den ouderdom van 

•75 jaren overleden, onderwees 
metlroem inhetcollegieva 
LODEWWK den Groote. By ï J 
schrijver: 1.» eaner Frpscne 
Fertllmg der * a r t » J J * 
BATIDS, Amsterdam, i«ü>• • 
dl* in 12"">; — 2-° m 1 

PERsms en JÜIKMUB, Pj»J 
1762, in 12.»o.PaterTjjw^ 
heeft de grove vfffSl 
gelaten, waarmede het i j » , 
is, dat ffüVEiwus,.;e», oe. 
HORAWUS hunne w-erkeng 
deld hebben j h i j h e f t ^ 
de jeugd ontzien, voor j 
h i j w k l e r m a a r m e n k j ; 
zeggen, dat geenerta ^ 
legers iets W W ^ U 
kingen verliest; &W ^ 
en genie er veel bij «inw» 

T A R T t m ^ E ^ e e n ^ g ï ; 
stetoonkunstonaars zijner «• 
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den 12 April 1692, te Pir'ano 
in Istrië geboren. Na eenige lot
gevallen, die eene onstuimige 
jeugd bewezen, begon hij in 
1714 zich op de toonkunst toe-
•teleggen, en maakte weldra ver
bazende vorderingen in dezelve, 
In 1721, werd hij geplaatst aan 
het hoofd der muzijk van den 
H. ANTONiüstePadua. Zijn-naam 
•had. een' Europeschen roem ver
kregen , toen hij in Februarïj 
1770 overleed. Men heeft van 
hem: l.o Sonaten, in 1734 en 
1745, in het licht gegeven, en 
door al de meesters der kunst 
met geestdrift ontvangen; — 
2;° Verhandeling over de toon
kunst, 1754, waarin een stelsel 
voorkomt, hetwelk zijner be
kwaamheid dn de toonkunst even-
ze.er tot eer verstrekt, als RA-
MEAÜ er inoogstte voor zijn2?e-
toog van den grondregel der 
harmonie. 

* TARÜFFI (JOZEF ANTONIÜS), 

een beroemde Latijnsche dichter 
der 18.e eeuw, teBologna, in 1722 
•geboren. Hij studeerde met het 
beste gevolg bij de Jesuiten, en 
die religieuzen hadden hem tot 
het besluit gebragt, lid hunner 
sociëteit te worden. Hij oefende 
zich te dien einde in de god
geleerdheid , en ontving de.eerste 
wijdingen; maar zijn vader be
stemde hem voor de pleitzaal, 
en verzette zich alzoo tegen deze 
roeping, zoodat de jonge TA-
RUFFÏ zich genoodzaakt zag de 
leergangen des regts te volgen. 
Na in 1742, tot doctor te zijn 
bevorderd, begaf hij zich naar 

•-Rome, om zich meer te ont-
B 

wikkelen. Hij werd een derbe- ' ' 
kwaamste regtsgeleerden dier l; 
stad, en beoefende te gelijker- ' 
tijd, de Latijnsche en Italiaan- i 
sche. dichtkunde, en Vooral den 
briefstijl. Hij verwierf de be
scherming van den kardinaal 
VISCONTI, apostolisch nuntius 
in Polen, die hem tot zijnen 
secretaris koos, en hem ver- ; 
volgens tot bijzitter en kanselier 
der nuntiatuur deed benoemen. 
De kardinaal ging in dezelfde 
'hoedanigheid van nuntius, naar 
Wennen over, en daar hij , na 
den dood van CLEMENS XIV, 
verpligt was naar Rome terug- •: 
tekeeren, liet hij TARÜFFI, in 
zijne plaats achter, doch riep ; ! 
hem eenigen tijd daarna tot , . 
zich. TARÜFFI hield zich alsnu 
enkel bezig met de studie en 
de verbetering zijner werken. /" • 
De voornaamste zijn: 1.°* La
tijnsche Gedichten, Rome, 1771; , 
— 2.° Italiaanse/ie Gedichten; | , 
— 3." Latijnsche en Italiaansche \ 
Brieven; — 4.° Lofrede van 
METAST ASIUS, JRome, 1783; — 
5.ü Nagelaten Brieven en Ge
dichten. Men vindt in zijne wer
ken de sierlijkheid en-zuiver- • t 
heid van stijl met eene edele 1 
eenvoudigheid vereenigd. Hij 1 
overleed te*Rome, den 20 April 1 
1786. ; | 

TASCHER DE LA PAGERIE. — i | 
Zie JOSEPHINE, keizerin. '• t 

TASSIN(FRANCISCA), stichtster | | 
der religieuzen van den derden ; | 
regel'van den H. FRANCISCÜS, "••§ 
te Saint-Omer, in 1581 geboren. 1 
Nadat hare ouders, hare opvoe- ;i* 

) 2 ) \ 



420 -.1 T A S . 

aan de Benedictijner -nonnen 
van Bourbourg hadden toever-, 
irouwd, openbaarde zij aldaar 
reeds vroegtijdig hare zucht voor 
de afzondering, en het door 
haar gemaakte voornemen, om 
zich onder de zusters Glarissen 
te hegeven, teneinde zich geheel 
aan de dienst des Heeren te 
kunnen toewijden; maar daar 
hare familie zich tegen haar 
besluit verzette, vorbond zij zich 
in het huwelijk, en werd eene 

' goede echtgenoote, en eene goede 
moeder. In den ouderdom van 
,33 jaren, reeds weduwe ge
worden zijnde, .besloot zij om 
voor de vrouwen een gesticht 
op te rigten, waarop zij den 
regel van den H. FRANCISCUS 
wilde toepassen. Wijl zij door 
hare voorzigtigheid en wijsheid 
zeer beroemd was, maakten de 
bisschop van £t. Omer en de 
overheden geen bezwaar, om 
haar de tot de uitvoering van 
haar ontwerp, vereischte. vol-
magten te verleenen. Haar huis 
werd weldra in cellen verdeeld, 
en de stichtster, benevens twee ' 
harer zusters, die vroeger in 
het begijnen-klooster van Jire 
leefden, en hare oudste dochter 
tlié weldra door de jongste, werd 
gevolgd, waren de eersten om 
genoemde cellen te betrekken. 
Ziedaar de oorsprong van den 
derden regel van den H. FRAN
CISCUS , die in 163.0, de goedkeu-

1 ring van den H. Stoel verwierf, 
en reeds in verscheiden gewes
ten van DuitschJand eene vol
maakte vastheid had bekomen 

.toen FIUNOISCA in den geur van 
heiligheid, den < 29 December 
1642, overleed. 

TASSO (BERNARDO), in 1493, 
te Bergamo geboren, verwierf 
veel roem door zijne dichtwer
ken. Het meest bekende en ge
zochte is de Amadis, een dicht-
stuk, waarvan de eerste uitgave 
van GIOLITO, Venetië, 1560, in 
4,to, zeer gezocht en niet zeer 
algemeen is. De Italianen stel
len ook veel belang in de verza
meling zijner Brieven, Fenette, 
1574, ih 8.™ De meest volle
dige uitgave is die van » , 
1733, 3 dl.», in 8.™; bijdezelve 
•vindt men zijne Levensksclmr 
ving, door SEGHEZZI. BBWIAMO 
TASSO overleed den 4 Septemb 

1569, te OstigUa, ™v™l 
hertog van Mank», die vriend 
schap0 voor hem had opjm» > 
hem het bestuur had opgedra 

gen. Nóg heeft men vanMm-

begon: dit is een tusschen^' 
van de Amadis, het* g £ uitnam, om er eennieuw^1 

werk van te vervaardigen, f™i 
hy bragt het niet ten emde. 

TASSO (TORQUATO); J ^ roemde Italiaanschedchter,™^ 

van den voorgaande, tew> 
eene stad in het k o i g ^ 
pels, in 1544, gebowj'e;bij ïaardigde reeds verjn | e y 

pas 7 jaren oud was. W 
naar Padua gezonden, 

en ontving zone gradenj ^ 
wijsbegeerte en SPdgKare 
Maar door de onwederstaan» 

inblazing der ff^/f fc 
sleept, bragt H ^ 
ouderdom van 17 jaren j ^ 
dendicht RINALPO VOOI, 
de voorlooper van W 
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lem was. Hij begon aan laatst
genoemd wérk in den ouderdom 

. van 22 jaren. Na eenigen tijd 
aan den hertog van Ferrara 
verbonden te zijn geweest, kwam 
hij, 27jaren oud zijnde, mhet 
gevolg van den kardinaal van 
ESTE, in Frankrijk. In Italië 
teruggekeerd, verliefde hij,aan 
het hof van Ferrara, in de 
zuster des hertogs. Deze harts-
togt, gepaard met verschillende 
ontevredenheden, welke hij aan 
dat hof ondervond, was de 
bron dier zwaarmoedigheid > 
welke hem gedurende 20 jaren 
verteerde. Zyn overig leven 
was verder niet dan eene aan
eenschakeling van rampspoeden 
en vernederingen. Gekweld door 
hen, welke hij zijne vijanden 
noemde, beklaagd, maar ver
laten, door degene, welke hij II 
zijne vrienden meende te zijn, 
verduurde hij de ballingschap, 
de gevangenis, de uiterste ar
moede ja den honger zelfs. 
Hij ontvlugtle Ferrara, alwaar 
de door hem zoo zeer gevierde 
beschermer hem had doen ge
vangen zetten, wijl hij in een 
tweegevecht eenen persoon ge
dood had. Hij ging te voet, 
met lompen bedekt van Fer
rara tot Sorfento, eene zuster 
opzoeken welke hij aldaar nog 
had. Hij hoopte van haar eenige 
ondersleuning te erlangen; maar 
daar zijne zuster overleden was, 
zag hij zich genoodzaakt te voet 
naar Ferrara terugtekeeren, 
alwaar hij andermaal gevangen 
werd gezet. Zijn roem als 
dichter, deze ingebeelde troost 
in werkelijke ongelukken, werd 

B b 

I van alle kanten aangerand. Het 
aantal zijner critici, verduisterde 
eehen tijd lang, zijnen roemrij
ken naam, en hij werd bijna als 
een slecht dichter beschouwd. 
Na verloop van 20jaren, kwam 
zijne verdienste eindelijk alles 
leboven. Hij werd naar Rome 
beroepen door CLEMENS VIII, 
die, in eene congregatie van 
kardinalen, besloten had hem 
de la uwer-kroon te geven, en , 
de eerbewijzen van den zegetogt 
te doen genieten. TASSO werd 
op eene mijl afstands van Rome 
door twee kardinaal-neven, door 
een aantal prelaten en mannen 
van allerlei stand ontvangen. 
Men leidde hem ten gehoore bij 
den Paus, die hem zeide: »Ik 
verlang dat gij der lauwer-kroon 
tot eer zult verstrekken, die tot 
dusverre al degene vereerd heeft, 
die haar gedragen hebben." De 
beide kardinalen ALDOBHANDINJ , 
neven des Pauses, die TASSO 
beminden en bewonderden, be
lastten zich met den toestel tot 
deze krooning, die in het kapi-
tool zou plaats hebben; doch 
gedurende 3e toebereidselen werd 
TASSO ziek, en even als of de 
fortuin hem tot inden laatsten 
oogenblik had willen bedriegen, 
stierf hij op den vooravond van 
den dag tot de plegtigheid be
stemd , den 25 April 1595, in 
het klooster van St. Onuphrio, 
werwaarts hij had verzocht ver
voerd te mogen worden. Zijne 
voornaamste werken zijn: 1.° 
Gerusalemme Uberata (het Be
vrijd Jeruzalem), of GODFRIED , 
waarvan de eerste volledige uit
gave te Ferrara, in 1581 in 4.«> 
8 
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in het licht verscheen. Dit werk, 
in bijna alle levende talen ver
tolkt, is even' belangwekkend 
als majestueus, de leiding des-
zelven is meesterlijk, de kunst 
schijnt»alles aan elkander ver
bonden te hebben. De schrijver 
voert vernuftigUjk de lotgevallen 
aan, en verspreidt wijsselijk licht 
en schaduw. Zijn stijl is alom 
duidelijk en sierlijk; en wanneer 
zijn onderwerp verhevenheid vor
dert , neemt de Italiaansche taal, 
in zijne verzen een nieuw 'ken
merk aan, en bekleedt zich met 
deftigheid en kracht. Met leed-
•wezen ontwaart men echter in 
dit werk, eenige tegenstrijdige 
en reusachtige denkbeelden, de 
vermenging van christelijke en 
heidensche onderwerpen, kin-

• derachtige schitteringen (Concet-
ti) en woordspelingen; —2.° 
het Yer overd Jeruzalem, 1593, 
in 4.tO; — S.oRiNALBo, 1562, 
in 4.*°, een episch gedicht in 
12 zangen, vol valsche schitte
ringen, gemaakte wendingen, 
en gezochte beelden; — 3.o 
AaijKTA,een herderszang,waar
van de stijl classiek zoude zijn, 
indien dezelve niet: vol al te 
vrije uitdrukkingen: en schilde
ringen was; — 4.o de Zeven 
dagen der Schepping, 1607, iü 
8.vo enz. De voortbrengselen 
van TASSO , zijn te Florence, in 
1724, rnet de geschriften vóór 
en tegen zijn Verlost Jeruzalem 
in 6 dl.» in fol. gedrukt. Het 
geschil, dat er op het einde 
der 16.o e n j a iiet ^ ü , j e r ' 

17.e eeuw ontstaan was, tus-
schen de voorstanders van TASSO 
en die van AIUOSTO, betrekke
lijk hunnen voorrang op den 

Italiaanschen zangberg, schijnt 
geheel uitgemaakt te zijn. On
danks het gevoelen der acade
mici della Crusca, bekleedt 
TASSO tegenwoordig den eersten 
rang, onder alle dichters in zijne 
taal; maar men moet niet, zoo 
als BALZAC, beproeven, hem 
naast VIUGILIUS te plaatsen, noch 
zijn klatergoud, volgens deeenig-
zins harde uitdrukking van Boi-
LEAU, met het zuiver goud van 
dezen laatste te verwarren. Iet 
Leven van dezen dichter is m liet 
Italiaansch beschreven door den 
markies MANSO , en te Venetië, 
in 1621, in het licht gegeven. 

TAS8OM(AUiXAWn!B),teJf0-' 
fea, in 1565geboren, wasuU 
eene aanzienlijke, maarmnefc 

'ouderloos zijnde, hadj«]ffl 
den tegenspoed te worsteierL , t 
dat hij, na zich naar J * Jrebben begeven aldaar een ver 
mogendenbescherffl^voj.^ 

heid van eersten secretais, a 
kardinaal ASCAGNÜSCC*ög» 
Spanje; maar ^ S g , 
trekken, tegen de « n, 
deden hem zijnen post J i j 
Hij begaf zich n a a r . ^ f ' ^ n hij zijnen tijd verdeetóe 5 
hetaankweekenderbl J « 
zijnen tuin en d e r j j j » , , 
den Pamassns. ^ " w 

hertogvanf0^»f; e e rd e 

£«& «tBa§:S 
edelman en van steattw*' 
som schitterde ^,%Z0 
hij in 1635 overleed; De*> 
er bezat eene yroykc.w 
en eenen beminnehjken „ 
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maar helde al te zeer tot de 
hekeling over. Men heeft van 
hem eenige werken, waarvan 
dé voornaamste zijn: 1.° een 
boertig Heldendicht op den oor
log tusschen de Modenezen en 
Bolonezen, naar aanleiding van 
een gestolen zegel, en dat ten 
titel voerde: La, secchia rapita. 
Dit dichtstuk is eene mengeling 
van luimige boerterij, helden-
verzen en hekelingen, in eenen 
uitmuntenden, zeer belangrijken 
en zelfs leerzamen stijl geschre
ven , maar waarin de betame
lijkheid niet altijd in het oog 
-wordt gehouden; — 2.° Aan
merkingen opPETRAUCHA, waar-' 
van er eenige belangrijk zijlij 
— 3.° eene Kerkelijke Geschie
denis , waarin hij dikwijls BA-
RÖNIUS, en gewoonlijk vrij on
gepast, tegenspreekt 5 — 4.° 
Zijn Testament, vol snaalische 
boerte'rijen, in een . dergelijk 
werk vooral ongepast. MÜRATORÏ 
heeft zijn Leven beschreven. 

TASTE (dom LODEWIJK LA) , 
een beroemde Benedictijner te 
Bordeaux, ij} 1692 van geringe 
ouders geboren, werd opgevoed 
in het Benediktijner-klooster des 
Heiligen Kruis, in dezelfde stad. 
Men ontwaarde in 'hem geest 
en deugden, en kleedde hem 
alzöo in het gewaad van den 
H. BENEDICTUS: Prior der "Wit-
mantels te Parijs geworden zijn
de, schreef hij tegen de be
ruchte onnatuurlijke gebaren 
(convulsions) en mirakelen aan 
Parus toegeschreven; Diegene 
zijner orde-broeders, welke zich 
tot de verdediging dier ergerlijke 

tooneelen hadden doen overha
len, deden hem eenen hevigen 
oorlog aan; maar de koning, 
van zijne verdiensten onderrigt, 
benoemde,hem in 1738 tot het 
bisdom van Bethléem. Tien jaren 
later werd hij algemeen visita» 
tor der Karmelitessen, en legde 
er zich op toe, om die goede 
dochters van de zucht om te 
dogmatiseren te genezen, welke 
lieden der partij, ongelukkiglijk 
geslaagd waren aan dezelve i'n-
teboezemen. Deze prelaat over
leed te Saint-Denis, in 1754. 
Zijne werken zijn: 1.° Lettres 
etc. {Godgeleerde Brieven), tegen 
de stuiptrekkingen (convulsions) 
en mirakels'aan KRIS toege
schreven* in-4.t°, in 2 dl.tt 

Dit werk bevat 21 Brieven, de 
19.o zegt men, werd bij vonnis 
van het parlement vernietigd, 
en door de Sorbonne gecensu
reerd , wijl de schrijver aan de 
duivelen de magt toeschreef, 
om weldadige mirakelen en won
derdadige genezingen te yer-
rigten. Men vindt in dezelve 
belangrijke bijzonderheden en 
afdoende aanmerkingen, tegen 
de kluchten van het kerkhof 
van den ïï. MEDARDÜS. Niet lang 
duurde het of deze Brieven wer- -
den door de vromen der partij • 
aangerand, die in hunne ge
schriften, den schrijver, op 
eene beleefde wijze noemden: 
» Beest van het Boek der Open
baring , godslasteraar, kwaad 
dier van het eiland Creta, on
beschaamde monnik, opgeblazen 
van hoogmoed, dolle schrijver, 
verfoeijelijke uitvinder van gru
welijke bedriegerijen en gedrog-
4 



424 T A S . - T i t . 

telijke werken." Zje daar het 
fijne zout' over het werk van 
eenën achtingswaardigen reli
gieus en bisschop gestrooid, die 
in de oogen zelfs der sekte, geene 
andere misdaad heeft begaan, 
dan die van aan de wonderda
dige kracht harer Heiligen niet 
te gelooven (zie Paws, MONTE-

G n o N ) ; _ 2.° Lettres (Brieven) 
aan de karmeliter-nonnen van 
St. Jacques, te • Parijs; — 3.° 
Rêfutation etc. (Wederlegging 
der Vredelievende Brieven). 

TATIAWJS, leerling van den 
H. JÜSTINIANÜS, liet zich, na de 
Kerk op eene nuttige wijze te 
hebben gediend, door de trotsch-
heid verblinden, verloor het ge
loof, onderwees verschillende 
dwalingen, en werd hoofd van 
de secte der Eneratitm of Ont
houders, die het gebruik van 
den wijn veroordeelden, het hu
welijk verboden, de onderschei
ding der beide goden van MAR-
CION aannamen, m beweerden 
dat JESÜS CHRISTUS slechts in 
schijn geleden had. Zijne talen
ten , gepaard' met de gestreng
heid zijner beginselen, gaven 
aan zijne leer veel bijval. Van 
Mesopotamië verspreidde zij zich 
in Cilicië, in Kleiti'Asië, te An-
tioehië en zelfs in hef. Westen. 
ÏATIABDS was de schrijver eener 
Overeenstemming van de vier 
Evangelisten, waarvan het lezen 
gevaarlijk was, wijl hij.de tek
sten die met zijne leer streden, 
er uitgelaten had. Hij had an
dere werken zamengesteld; maar 
er blijft ons enkel over zijne 
Verhandeling tegen de heidenen 
ten gunste der Christenen j want 

het Bijbelsch Woordenboek,dat 
zijnen naam draagt, is niet van 
hem, zoo min als de andere 
hem toegekende geschriften. De 
Verhandeling komt voor aan 
het einde der Werken van den 
H. JusTiNüs, Oxford, 1700 en 
Parijs 1742. Deze Verhandeling 
is voor zijnen val geschreven, 
wijl hij er in bewijst', dat er 
slechts één God is, en het hu
welijk er in schijnt goed te keu-

•ren. Er straalt vele ongewijde 
geleerdheid in door en de stijl 
derzelveis sierlijk, hoewel lang-
wijjig en zonder kracht. Hij 
toont er kraan dat de wijsgee-
reir, vooral de Grieken hunne 
wetenschap uit de Boeken van 
MOZES hadden geput, dat zij 
veel licht aan de Hefrreërs ont
leend ; doch er een misbruik 
van gemaakt hadden. 

TATIÜS , koning der Sabijnen, 
deed ROMÜLÜS den oorlog aan, 
teneinde den Sabijns,chen-vrcm-
wen-roof te wreken, en maakte 
zich door list meester van Home 
(zieTARPEJA)..In eengeveciit, 
waarin ROMDLUS op het puni 
stond van te bezwijken, wer
pen'deze vrouwen zich te mid
den .der strijdenden, die hare 
vaders of broeders en hareecm-
genooten waren, en hetgeMMe 
haar hen te scheiden. De vrede 
werd in het jaar 750 vóór J. V: 
gesloten, op voorwaarde dat üü 
den troon van Rome met den 
stichter dier stad zoudedeeien, 
die ontevreden over deze ver
deeling, TATIÜS zes jaren later 

van het leven liet berooven. 

TATIÜS (ACHIW.ES), v a n - ^ -

http://hij.de
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andrië, verzaakte het heiden
dom , en werd christen en bis
schop. Wij hebben van hem 
twee werken over de Luchtver-
schijnselen vanARATÜS, door 
pater PETAU vertaald, en in het 
Uranologium in het Grieksch 
en Latijn gedrukt. Nog schrijft 
men hem toe den Griekschen 
roman over de Minnarijëh van 
LEUCIPPUS m GLITOPHON , waar
van SADMAISE eene uitgave in 
het Grieksch en Latijn, met 
aanteekeningen heeft geleverd, 
Leijden, 1540, in J2.™ In dit 
•werk heerscht eene ongebondene 
zèdeleer; en de letterkundige 
verdienste deszelven is ook zeer 
onbeduidend. 

TATTENBACH (JOANNES ERAS
MUS), graaf van Rheistan, land
voogd van Stiermark, nam deel 
aan de zamenzwering van den 
graaf FRANCISCDS NABASTI ,. (zie 
dat artikel), en werd den 1 
December 1671, onthoofd. 

TADBMAN (FREDERIK), uit Fran-
henland, in 1613 'overleden, 
onderwees met roem de dicht
kunde en scho.onë letteren te 
Witiemberg. Zijne kunde deed 
hem door de geleerden, en zijn 
vrolijke geest door de vorstelijke 
personen zoeken. Men heeft 
van hem: l.o Commentariën op 
PLAUTDS , in '4.to .. en op Vm-
GILIOS in 4.to. ^ e o p p rjjs 

worden gesteld, vooral de eerste; 
— 2.o Gedichten, 1622,in8.vo; 
— 3.o Kwinkslagen, onderden 
\liB} J a " TMtoMmna, Leipzig, 
1703, in 8.yo 

B 

TAÜLERDS (JOANNES), een Duit-: 
sche dominikaner, schitterde op 
den kansel, en als zielzorger, 
vooral te Keulen en te Straats-, 
burg, alwaar hij zijn leven in 
1379 of 1389 in den ouderdom 
van .74 jaren eindigde. Er be
staat van hem: 1.° eene verza

meling van Leerreden, in het 
Latijn, Keulen, 1695, in 4 > ; — 
2.° Instellingen, Keulen,.1587'» " 
met aanteekeningen van SÜRIUS , 
1623, in 4. t 0 ; — 3.° Leven 
van JESÜS CHRISTUS , 1548 , in 
8JO Deze beide laatste werken 
bestaan ook in het Latijn. Nog 
schrijft men hem een aantal an
dere werken toe, die echter on
dergeschoven schijnen te zijn. 
De meeste zijn uit het Hoog-
duitsch in het Latijn vertaald 
door SDRICS; er bestaan ver
schillende uitgaven dier verta-, 
ling, Keulen, 1548j in fol., 
Parijs, 1623, in 4.*o en ont
werpen, 1685. LOBEWWK BLO-
SIÜS en BOSSUET, ofschoon eenig-
zins tegen de mistiekers inge
nomen , stelden de werken van 
dezen vromen religieus op prijs. 
Hij was een man zeer ervaren 
in het bestuur der gewetens, 
en in de geheime wegen, langs 
welke God somtijds de bevoor-
regte zielen geleidt. Het is on
mogelijk, om al datgene wat 
hij over dit onderwerp geschre
ven heeft, tot de gewone regels 
terugtebrengen. De zedeleer heeft 
hare geheimen, zoowel als het 
dogma; hare diepten, zoowel 
als alles wat tot de godheid in 
betrekking staat; hare uitzon
deringen en schijnbare tegen
strijdigheden , zoo als alle weten-
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schappen, zelfs de wiskunde; 
dezelve tot eene, volmaakt al-
gemeene naauwkeurigheid -wil
len terugbrengen, haar bevrijden 
van de wijzigingen, waarvoor 
alle goddelijke en menschelijke 
kennissen van natuur vatbaar 
zijn, is er een denkbeeldig of 
hersenschimmig wezen van ma-
'ken. Zie de aanmerking • van 
GERSOS in het art. RUISBROEK,; 
en het art. ARMEX,LE. 

* TAUNAY. (NICOLAAS ANTONIUS), 
een schilder, lid der oude aka-
demie van schilderkunde, lid 
en deken van de klasse der 
sehoone kunsten des instituuts, 
ridder van het legioen van eer,, 
enz., te Parijs, den 20 Blaart, 
1830,'hoog bejaard, overleden, 
kan onder de herstellers van 
den goeden smaak in Frankrijk 
gerangschikt worden ; hij heeft 
echter minder invloed gehad door 
zijne raadgevingen dan door zijn 
voorbeeld; daar hij geene eigen
lijke school heeft gehad, -heeft 
hij niet meer navolgers dan voor
beelden, en indien.er in de 
schilderkunst eene soort van 
oorspronkelijkheid bestaat, die 
onnavolgbaar is, dan is het die, 
welke TAUNAÏ bezeten heeft. Ook 
behoort hij tot het klein getal 
kunstenaars, die het onmogelijk 
is , met anderen te verwarren, 
en die een merkteeken op hunne 
werken hebben gedrukt, hetwelk 
men_ altijd zal erkennen, maar 
het is niet dp.or.de eigenzinnig
heid dat hij oorspronkelijk is 
geweest, want in zijne schilde
rijen wijkt niets van de wetten 
der natuur af, alles herinnert 
aan kenschetsende trekken, ge

kenmerkt door eene scheppende 
genie, en eenejn. opgeruimden 
of zwaarmoedigen geest, aan de 
indrukselen ontleend, welke hij 
ondervond, en aan welke hij de 
zamenstellingen, welke hij be
handelde, ondergeschikt 'maakte. 
Op deze wijze vindt men in zijn 
laatste voortbrengsel de voorin-
genomenheden weder van eenen 
geest, getroffen, van achtereen
volgend, rondom zich, de kun-
stenaars, vrienden zijner jeugd, 
te hebben zien vallen. Bij 'bied 
in dit tafereel aan het kolossale 
Standbeeld van den deugdzamen 
H. GARÓLUS BORRQMECS, in afzon- . 
dering op'den top van een voor
gebergte van het meer Major, en 
het hoofd in doorschijnende wol
ken gehuld. Een hartstogtelijk 
bemijnnaar van de zoo verschei
den schoonheden der natuur 

"zijnde, heeft TAUNAT dezelve in 
al zijne schilderijen weten oyer-
tebrengen: landschappen, Mi-

' welijks-feesten, veldslagen, ge
meenzame en geschiedkundige 
tooneelen, hij heeft alles onder
nomen, alles voor oogen gesteja, 
en ofschoon men alom dezeltüe 
verhevenheid van talent ont
waart, zoo schijnt hij zien ie 
hebben vermenigvuldigd, ^ 
evenredigheid der móeijelijKne-
den, welke elke dier ^ " ^ 
hem in don weg stelde, i e 
mand is beter dan hij g e s » 
om orde te stellen, ia .des j 
orde eener kermispartij, o»' 
optogt van een leger, enz. j ««* 
is er op zijne plaats, werkeloos 
of handelend, op eene yW> 
overeenkomstig de zeden eng' 
bruiken der verschillende stan
den. Niets laags, niets plats. 

http://dp.or.de
http://ia.de
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niets gewrongens. Frankrijk, 
Italië en Brazilië, verschaften 
beurtelings aan dezen beroem
den schilder ontwerpen, alom 
heeft hij het karakter opgeno
men, der ruwe door hem. be
zochte gewesten. Nog kent men 
van hem: de Overtogt der Gua-
damma door het Fransche leger; 
eewMis en eene kaf el van den 
ïï. ROCHÜS, in eenen veldtogt 
in Italië; HENDRIK IV en de boer; 
een Vastenavonds-tafereel; een 
Binnenste van een militair hos
pitaal; de Iierderin der Al
pen; CIJIABÜÉ en GIOTTO enz. 
De galerij van het Luxembourg 
bezit verscheiden zijner schilde
rijen. 

TAUVRI (DANiè'L,), in 1669' 
geboren, was de zoon van eenen 
geneesheer van Laval, gaf reeds 
in den ouderdom van 21 jaren 
zijne Beredeneerde ontleedkunde 
in het licht, . die het kenmerk 
van de jeugdige jaren des schrij-» 
vers draagt, en die enkel eënige 
bekendheid heeft verkregen, door 
de overdrevene stellingen, welke 

'dezelve bevat. Hij gaf, bijna te 
gelijkertijd, in het licht: Ver
handeling over de geneesmidde
len, 2 dl.« in 12.»» In 1699, 
Hd der akademie van weten
schappen geworden zijnde, wik
kelde hij zich tegen MEM , in 
het beruchte geschil over den 
omloop van het Bloed in het 
fcetus. Hij schreef bij deze ge
legenheid zijne Verhandeling 
over de voortteling en de opvoe
ding van het fcetus. Dit geschil 
verkortte zijne 'dagen. De in
spanning, welke de antwoorden 
vorderden, die hij aan zijnen 

tegenstrever in gereedheid bragt, 
berokkende hem de tering, aan 
welke hij in 1701 overleed. 
Behalve de reeds aangevoerde 
werken, heeft men nog van 
hem eene Nouvelle etc. {Nieuwe 
behandeling der hevige ziekten 
en van al degene, welke uit de 
gisting der vochten ontslaan). 
Hij was een man van eenen _, 
levendigen geest, maar zonder
ling en systematisch. 

TAVANES (GASPARÜS DE SAÜLÏ 
DE),, in 1509 geboren, werd 
TAVANES genaamd naar JOANNES . 
DE TAVANES, zijnen moederlijken 
oom, die aan den staat uitste
kende diensten had bewezen. 
Hij werd aan het hof r in hoe
danigheid van page des konings 
van Frankrijk, opgevoed, en 
met FRANCISCUS I , in'den slag 
van Pavia gevangen genomen. 
Hij bezat eene bijzondere kracht, 
vlug- en behendigheid. Men. 
zegt dat hij eens, in tegen
woordigheid van het hof, het
welk zich toenmaals te Fonlai- . 
nebleau bevond, te paard van de 
eene rots naar eene andere sprong, 
die 33 voeten van de eerste ver
wijderd was. TAVANES werd in 
1542, naar la Rochelle gezon
den , welke stad bij gelegenheid 
der zoutpacht aan het muilen 
was geslagen, en het gelukte 
hem de muitelingen tot hunnen 
pligt terugtebrengen. In 1544, 
had hij grootelijks deel aan het 
winnen van den slag van Con
soles, en onderscheidde zich, 
in 1554, in den slag xahRenti. . 
In 1558 was hij tegenwoordig 
bij de belegering ea inneming 
van Calais en Diedenhoven. Ge-
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durende de onstuimige regerin
gen van FRANCISCUS II en KAREL 
IX, bragt TAVANES de onlusten, 
van Danphiné enBourgondië'tot 
bedaren, toonde, bij elke gele
genheid veel ijver tegen de sek-
tarissen, en besliste de zegepraal 

•te Jarnac, te Moncontour, en 
bij verschillende andere gele
genheden. De maarschalksstaf 
van Frankrijk, was in 1570, 
de belooning zijner diensten. Hij 
bestuurde vervolgens de krijgs-, 

' verrigtingen van het beleg van 
la RocJwlle, dat andermaal aan 
het muiten was geslagen. Daar 
dit beleg van langen duur was, 
spoorde de koning hem aan, 
zich derwaarts te begeven. Of
schoon pas van eene. ziekte op
komende , gehoorzaamde hij; 
maar na zich op reis te hebben 
begeven, stortte hij weder in, 
en overleed onder weg, in zijn 
kasteel van Sully, den 29 Junij 
1575, als landvoogd van Pro
venee, en admiraal der Levant-
scke zeeën. — Zijn zoon Wih-
UEM, in 1634, als luitenant des 
konings, in Bourgondië overle
den, heeft Gedenkschriften in 
tol. in het licht gegeven, onder 
zijnen naam, en andere onder 
den naam van zijnen vader, den 
maarschalk DE TAVANES. Hij ver
haalt in zijne eerste, hetgene 
wat er in Bourgondië gedurende 
de ligue is voorgevallen, en in 
de andere veel breedvoeriger, 
wat zijn vader merkwaardigs 
heeft verrigt. - . JACOBÜS DE 
SAULX DE TAVANES , klein-zoon 

van GASPARUS , was steeds aan 
den prins van COKDÉ verbonden, 
en streed voor hem. Hij over
leed in 1683, Men heeft zijne' 
Memoriën over den burgeroorlog, 
van 1650—1653, te Parijs, in 
1691, gedrukt. 

* TAVELLI (JOANNES), een Re
ligieus van de orde der Jesua-
ten>' (*), bisschop van Ferrara, 
bloeide in de 15.e eeuw. Hij 
was in 1438, bij hetalgemeene 
concilie van Ferrara, ter ver-
eeniging der Grieksche met de 
Latijnsche Kerk, tegenwoordig. 
Hij vertaalde den Bijbel uit het 
Latijn in het Ilaliaansch. Nog 
heeft men van hem: 1° eene 
Vertaling inhetltaliaansch, van 
de 25 Boeken der Zedekundige 
Verhandelingen van denH. GRE-
GORIUS den Groote, op Jou, 1**0; 
•— 2.o eene Overzetting m de 
zelfde taal, der leerreden van 
den H. BERNARDUS, voor at ae 
feesten des jaars, Venelie,lö^, 
in fol. en 1558, in 8.™; -
3.o de Vertaling van verschil
lende geestelijke boeken voor 
POLYXENA, zuster van laus 
EDGE'WUS IV, en moeder jan 
PAÜLUS II; —- 4-° e e n , 
dedigsehrifi van' de orde der 
Jesuaten, en het Leven van oen 
gelukzaligen JOANNES C O L O » 
instellerdierorde;-5.°2 J-
tato dëlla perfesione delU w» 
spirituale, 1580: Pater Ptf» 
tros MARIA DI SAN LORENZO,w 
revóeter karmeliet, heeft in t»^> 
te Mantua, geschreven en 

*) Zie mijne mnleekening, VI Deel bladsA69-470 van diiivcrh 
, "Vertaler. 
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het licht gegeven het Leven van 
dezen heiligen bisschop, met 
een' catalogus zijner werken. Hij 
overleed in 1446. Na zijnen 
dood werd • er een metalen ge
denkpenning te zijner eere ge
slagen. 

* TAVELLI (JOZEF), eèn Itali-
aansche godgeleerde, te Breseia, 
den 6 October 1764 geboren. Na 
zijne eerste studiën, met het 
beste gevolg volbragt te hebben, 
legde hij zich toe op de Wijs
begeerte, en verdedigde, naau-
welijks 15 jaren oud zijnde, 
thesis met den meesten bijval. 
In November 1779, begaf hij 
zich naar Pavia, en volgde er 
onder bekwame hoogleeraars, 
leergangen in de natuurkunde, 
•natuurlijke historie,en wiskun
de. Hij volleerde zich aldaar in 
de Grieksche taal, 'beoefende 
grondig de godgeleerdheid en 
kerkelijke geschiedenis, las de 
kerkvaders, en verzuimde geene' 
der bronnen van de gewijde let
terkunde. Hij aanvaardde het 
geestelijke gewaad in 1781; en 
reeds werd hij in 20 jarigen 
ouderdom, den 24 October 1784, 
door den dood aan Padua, ont
rukt. Hij had reeds eenige wer-

.ken in het licht gegeven, zoo 
als: l.o Apologla del breve del 
sommo pontifice Pio YI a mon-
sjgnor MARTINI, arsivcscovo di 
Fwensa, ovvero Dottrina della 

• c'l^sa sid loggere la sacra scrit-
tmt involgare, Pavia, 1784; 
7- 2.° Saggio della dottrina 
aepadrt greci, intorno alla pre-
dcstinazione et alla grazia di 
Gom- Christo, con alcune ri-
tlessioni etc.yPavia, 1782. Hij 

had dit geschrift aan Rica, bis
schop van Pisloja, opgedragen. 
Men ziet er in, dat de jeugdige 
schrijver zich eenigzins had la
ten misleiden, door den geest, 
die toenmaals aan de universi
teit van Pavia heerschte. .Men 
vindt in zijn werk stellingen en 
grondbeginselen, in strijd met 
de; uitspraken van den heiligen 
Stoel, en die gelukkiglijk tegen
woordig uit die school verban
nen zijn. De abbé JOANNES JJAP-
TISTA BODELIA heeft in het licht 
gegeven de Memorie intorno alla 
vita ed agli scritti e costumi di 
GIOSEPPÈ TA VELU, chierico bres-
ciano, Breseia, 1784. 

TAVERNIEII (JOANNES BAPTIS-
TA) , een beroemd reiziger der 
17.e eeuw', te Parijs, in'1605 
geboren, alwaar zijn vader, die 
van Antwerpen was, zich had 
komen vestigen, en handel dreef 
in aardrijkskundige kaarten. De 
zoon was met zulk eene zucht 
bezield om te reizen, dat hij 
reeds in den ouderdom van 22 
jaren, Frankrijk, Engeland, 
de Nederlanden, Buitschland, 
Polen, \ Zivitse'rland, Hongarije 
en Italië doorkruist had., De 
weetlust voerde hem weldra 
buiten Europa., Gedurendehet 
tijdverloop van 40 jaren, deed 
hij zes reizen door Turkije, 
Perzië en Indië, langs alle ge
baande wegen. Hij dreef eenen 
grooten handel in edelgesteenten, 
waardoor hij eene aanzienelijke 
fortuin verwierf. In 1688, 
kocht hij de vrijheerlijkheid 
van Aubonne, bij het meer van 
Geneve. De ontrouw van een' 
zijner, neven, die in &<sn Levant, 
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•eene aanzienlijke scheepslading 
beheerde, de hoop van de daar-
oiit ontstane verwarring te her
stellen, het verlangen vanilfos-
Jiiyoië te zien, bewogen hem 
•eene zevende reis te onderne
men. Hij vertrok naar Moskau, 
en naauwelijks -was hij er aan
gekomen, >of hij eindigde er 
zijn ^wervend leven, in 1689. 
•Er -bestaat van TA VERNIER eene 
Verzameling van Reizen, in 
6 dl.n, in 12.™ herdrukt. Men. 
vindt er belangrijke bijzonder
heden in, en hij is naauwkeu-
riger dan men denkt. Wel is 
waar, kan men zich niet altijd 
aan zijne verhalen houden; maar 
waar is de reiziger, die zich 
zelven of anderen nooit bedriegt? 
Zijne, reizen zijn vooral van be
lang voor de-juweliers, wegens 
de .bijzonderheden, die zij be
vatten, betrekkelijk den handel 
ïn edelgesteenten. Ofschoon 
protestantsch, is hij -echter ge
woonlijk regtvaardig omtrent de 
«Gatholijken, er komen zelfs 
plaatsen in zijne reisbeschrij
vingen voor, alwaar hij spreekt 
als of hij tot hun kerkgenoot
schap behoorde: zoo zegt hij 
'bijv. van den H. FRANCISCUS 
XAVERIUS , dat men hem met regt 
den H. PAÜMJS en den eerbied-
mardigen apostel der Indien 
•kan noemen. Wijl hij geenen 
stijl bezat, zoo leende SAMCEL i 
CHAPPDZEAÜ , hem zijne pen, 
voor de beide eerste •dl.» in 4.t° 
Zijner reizon, en de beroemde 
CHAPELUE, secretaris van den 
president DE LAMOIGKON, deed 
zulks voor het SA dl.; en met 
al deze hulp z|jn dezelve nog 
slecht geschreven. ; 

- T A W. ' 

TAVORA (FRANCISCUS VAK AS-
sisjè', markgraaf DE), uit een 
der oudste en beroemdste ge-

, slachten van Portugal, generaal, 
en algemeen inspecteur der rui
terij des koningrijks, lid van 
den krijgsraad, werd tot de 
doodstraf veroordeeld, en den 
13 Januarij 1759, met dona 
•ELEONORA DE ÏAVORA, zijne 
vrouw, zijne beide zonen en 
verscheiden andere heeren, ge
ëxecuteerd, onder voorwendsel 
eener zamenzwering, thans als 
een louter verzinsel van den 
markies DE POHBAL (zie dat 
artikel) bekend. Bij eene uit
spraak der koningin, van den 
17 April 1781, werden de per
sonen van eiken rang en stand, 
in deze' zaak betrokken, vol
komen onschuldig verklaard; 
en bij eene andere, van den 
16 October deszelfden jaars, 
werd de minister schuldig ver
klaard aan al de onregtvaardig-
'heden, omtrent de slagtoffers 
van zijnen haat en zijne wraak 
gepleegd. Zie shecdotes etc-
(Bijzonderheden van liet Mini
sterie van den markgraaf 

DE POMBAL), 1784, in 12.m0enz. 

* TAWANQÜATUCK, eerste tot 
het christendom hekeerde _sa-
chem, óf Indisohe overliep-
persoon, leefde in 1642, w 
Martha's Vineard, omtrent wel
ken tijd de Engelschen zich OP 
dat eiland kwamen nederzetten. 
Het was MAYHEW, die zijne^e-
keering ondernam, enhetgei^ 
had van er in te slagen. »T 
zijne landgenooten hem we 
dan mèt verontwaardiging va» 
geloof zagen veranderen, z°° 
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besloten zij, zich van hem te 
ontdoen: weldra schoot een 
hunner, in zijnen slaap, eenen 
pijl op hem af, die hem zwaar 
kwetste. TAWANQDATUCK verbond 
zich me.t kruiden, welke de 
Indianen volmaakt wel kennen; 
als het beste geschikt om ver
wondingen te genezen, en toen 
MAÏHEM hem den volgenden dag 
kwam bezoeken, vond hij hem 
voor de deur zijner hut neder-
geknield, den God der christe-
rien dankende, hem gespaard 
te hebhen. Men ontdekte den 
moordenaar; maar TAWANQUA-

. TÜOK schonk hem vergeving. 
Hij ging voort met zijn volk te 
besturen, waarvan hij verder, 

' ondanks zijne godsdienst-veran
dering , bemind werd: hij ge
noot bestendiglijk de achting der 
Engelschen, en overleed in 1668. 

TAYKOSAMA. — Zie TAÏKOSAMA, 

TAYLOR (JEREMIAS), een ge
leerde anglikaansche bisschop? 
de zoon van eenen baardscheer
der van Catnbridge,: werd hoog
leeraar in de godgeleerdheid te 
Ocèford. Hij leed veel voor de 
zaak van koning KARELI, wiens 
kapellaan hij was, en aan wien 
hij altijd getrouw bleef. Bij de 
komst tot den troon van 5A-
^ II, werd TAYLOR tot bis
schop van Down en- Connor in •• 
Ierland verheven, welke betrek
king hij met stichting vervulde. 
Men heeft van hem: 1.° een 
jyerk getiteld: Duotor dubitan- \ 
hum; — 2.o Geschiedenis der '. 
oudheden van de universiteit 
van Oxford en andere wérken, 
waarin men geleerde nasporin- | 

gen vindt. Hij overleed in 1667. 
— Men moet hem niet verwar
ren met THOMAS TAYLOR, pre
dikant te ' Londen, door ver
schillende werken bekend, onder 
welke,men onderscheidt CHRIS
TUS revelalus,enz. Leijden, 1668, 
in 12.mo Hij bewijst hierin 
dat CHRISTUS geopenbaard is , 
in de voornaamste afbeeldingen 
van het oude Testament. -— 
Noch met FRANCISCÜS TAYLOR. 
of TAYLÓÜR, een Engelsch pres-
byteriaansch predikant, die ten 
onpas de voorrede des Griek
senen bijbels van pater MORIN 5 
in eene verhandeling, in 1636 
teLeijden gedrukt, heeft aange
rand, én eenige andere geschrif
ten in dien geest, in het licht 
gegeven heeft. — Noch eindelijk 
•met JOANNES TAYLOR, een' En
gelschen godgeleerde, niet tot de 
heerschende kerk behoorende 
(non-conformiste), in 1761 over
leden , * de schrijver van een 
Hebreeuwsch en Engelsch woor
denboek des bijbels, 1754, 2 
•dl>-, in fol. tot gebruik zijner 
sekte. 

* TAZZI-BIANCANI (JACORÜS) , 
een Ilaliaansche oudheidkundige, 
te Bologna, den 17 Oötober 
1729 geboren, behoorde .tot 
eene uit TosJmiè gekomene 
'familie, die zich in 1655, te 
Bologna had nedergezet. TAZZI 
studeerde bij 'de Jesuiten, en 
•maakte groote vorderingen in 
de Giïeksche, Hebreeuwsche en 
Latijnsche talen, en in alle 
vakken van geleerdheid. De 
senaat van Bologna vertrouvvde 
hem verschillende eervolle be
dieningen toe, waaronder voor-
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namelijk die van opziener van 
het kabinet van oudheden van 
het instituut dier stad. lh 
1779, werd hij tot lector der 
oudheden benoemd. Een aan
tal geleerde genootschappen had
den er eene eer in gesteld, hem 
aan zich te verbinden, en hy 
stond in briefwisseling met de 
meeste geleerden van zijnen tijd. 

. Hij overleed te Bologna den 
7. November 1789. GÜIDO ZA-
NETTI , zijn schoonzoon, liet te 
zijner eer eenen gedenkpenning 
slaan. Onder zijne werken wor
den de navolgende als de voor-

, naamste beschouwd:. 1.° De 
Diis fulginalium ad XII viros 
ac ccetum fulginatis acaéemice, 
epistola, Fulgini, 1761, in 4.*»; 
—r '2.° De antiquitatis studio, 
oratio, Bologna, 1781; — 
3.° De quibusdam animalium 
exuviis lapide faetis; — • 4.° 
Ikr per montana qucedam agri 
Bononiensis loca etc., deze beide 
laatste werken zijn in de han
delingen van het Instituut van 
Bologna opgenomen; —5.° Tra-
toto delle patere aniiche, met 
schoone platen. Het onderwerp 

.̂wordt daarin grondig behandeld; 
— 6.° Verzameling van Bolo-
neesche opschriften, ten getale 
van duizend. Met hem eindigt 
zijne familie .daar hij slechts 
drie dochters had, waarvan de 
eene in den echt trad met den 
beroemden GÜIDO ZANETTI, be
kend door zijne kostbare ver
zameling van Italiaansche mun
ten en gedenkpenningen. ' 

TCHEREPANOF. — Zie TSCHE-
.«EPANOF. 

TCHERMSCHEEF. — Zie TSCHEU-
NISCHEFF. 

TCHIRNHADSEN. — Zie TsCHIRN-
HATISEN. 

* TEDESCHI (NICOUAS). — Zie 
TüDESCHT. 

* TEDESCHI (JOANNES), een 
Italiaansche Jesuit, te Modena, 
in'1648 geboren, was gedurende 
verscheiden jaren, hoogleeraar 
der schoone letteren te Carpi, 
alwaar hij zich door zijne ge
leerdheid onderscheidde: er kwa
men uit zijne school verscheiden 
kweekelingen, die later beroem
de mannen werden. Men heeft 
van hem: Gewijde Verhandelin
gen, Zedelijke Zangstukken, en 
andere Gedichten, in verschil
lende verzamelingen in het licht 
gegeven. Hij overleed den 7 
September 1727. De akadeime 
degli apparenU, die grootendeels 
aan hem hare herstelling te dan-
leen had, wilde zijne Ujkpieg-
tigheden bekostigen. 

TEISSIER (ANTOMUS), te Moni-
pellier, in 1632 geboren, werü 
in het calvinismus opgevoed. 
nam, na de herroeping vanm 
edikt van Nantes, de' wijk rm-
Pruissen, en overleed te w 
lijn, in 1715. Men heelt van 
hem verscheiden werken ,^ ' 
in men geleerde aanmerking" 
vindt; maar de stijl is met zu-
ver, en de onpartijdigheid ntf»1" 
geenszins het kenmerk uerze'v0 : 
ui t ; de voornaamste zijn: >•• j 
Eloges ete. {Lofreden derf' ; 
leerde mannen), uit de Ges™1* ' 
denis van den president DB *"Ü 
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ontleend, waarvan er vier uit
gaven bestaan; de laatste is van 
Leijden, 1715, 4 dl.» in 12.n"> 
Dit zwaar geschreven werk; 
wordt bijna niet meer gebruikt; 
er ontbreekt veel aan dat de 
lofspraken en hekelingen er al
tijd onpartijdig- en regtvaardig-
lijk in toegewezen zouden zijn; 
— 2.o Catalogus auctorum qui 
librorum eatalogos, indices, bi-
bliolhecas, virorüm liiteratorum 
elogia, vüam aui orationes fu-
nebres scriptis consignarunt, Ge-
ncveK 1686, in 4 > ; — 3.° des 
Devoirsetc. (Over de pligten van 
den mensch en den burger); 
naar het Latijn van PIJFENDORF, 
1690; — 4.° Instructions etc. 
(Onderrigtingen van keizer KA» 
REL V aan PHILIPPÜS II, en van 
PHILIPPÜS II aan den prins Vm-
LIPPIÏS , zijnen zoon; met de wijze 
bij de opvoeding der hinderen 
van Frankrijk in acht genomen); 
— 5.o Instructions etc. {Zede-
en staatkundige onderrigtingen), 
1706; — 6.o Lettres etc. (Brie
ven van CALVINÜS), 1702, in 
S.voj— 7.° Abrégé etc. (Be
knopte levensbeschrijving van 
verscheiden beroemde vorsten), 
1700, in 12.mo Het»groote gebrek 
van TEISSIER , in zijne geschied
kundige werken , is niet geweten 
te hebben wezenlijke zaken te 
onderscheiden, gebeurtenissen 
toe te lichten, door dezelve 
te ontwikkelen, zijn slependen 
onnaauwkeurig proza in 'te kor
ten, en zich voorde vooroordeelen 
zijner sekte in acht te nemen. 

TEISSIER. — Zie MARGUEMT-
TES. 

XXIII DEEL. 

TEISSIER. — Zie TIXIER. 

TEKELI (EMERICH, graaf van), 
hoofd der misnoegden in Hon
garije, in 1658, uit eene aan
zienlijke familie van dat land 
geboren. Zijn vader, STEPHANUS 
TEKELI, was betrokken geweest 
in de noodlottige zaak der gra
ven van NADASTI, SERINI, FRAN-
GIPANI en TRATTENBACH , die in 
1671, alle de doodstraf onder
gingen. De generaal SPARK, aan 
het hoofd van de troepen des 
keizers, belegerde hem in zijne 
sterkten; hij gaf zich over bij 
verdrag, na zijnen zoon, in boe-
ren-gewaad gehuld, te hebben 
doen ontsnappen, en overleed 
kort daarna. EMERICH-TEKELI, 
kwam alsloen uit zijne schuil
plaats in Polen te voorschijn, 
en begaf zich met eenige andere 
hoofden der Hongaarsche onte
vredenen naar Zevenbergen. Zijn 
geest en zijn moed maakten hem 
zoo aangenaam bij den vorst 
ABAFFI, dat hij in korten tijd 
zijn eerste minister werd. Men 
zond hem den misnoegden te 
hulp, die hem voor opper-veld-
heer erkenden: zijne wapens wa
ren gelukkig. Het hof van Wee-
nen werd ontsteld, en trachtte 
de onlusten tot bedaren te bren
gen ; maar wijl het niet wilde 
voldoen aan al de eischen van 
TEKELI, zoo begonnen de mis
noegden in 1680 den oorlog op 
nieuw. De standaards van dezen 
muiteling droegen dit opschrift; 
Comes Tekeli, qui pro Deo et 
patria pugnal. Zijn gedrag be« 
antwoordde weinig aan dit op-

I schrift,; hij had zijne honden 

; c 
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geoefend om op de.menseben 
jagt te maken, en dezelve te 

• verscheuren, en hij had, inliet 
begin van Augustus, bewijzen 
eener gruwelijke wreedheid ge
geven; de calviniste dweepzucht 
bragt zijn hoofd evenzeer op 
hol, als de heerschzucht ende 
geest van onafhankelijkheid-: 
zijn leger werd versterkt door 
de Turken en Zevenbergers. 
Hij verbond zich met den bassa 
van Bitde, die hem zijne hon-
gaarsche muts deed afzetten, 
en hem van wege den groolen 
heer, eenen Turkschen tulband, 
met edelgesteenten versierd, eene 
sabel, eene vvapenknods en een 
vaandel vereerde. Eenigen zeg
gen dat hij hem de kroon van 
Hongarije op het hoofd plaatste, 
en hem met den koninklijken 
mantel bekleedde, eu zulks op 
last van MAHOMED IV, dié regt 
meende te hebben, om over 
dezen staat te beschikken. Na
dat TEKELI alzoo aan zijne eer
zucht had voldaan, was hij er 
op bedacht om zijne liefde te 
bevredigen. Hij trad -in het 
begin van Augustus 1682', in 
den echt met de prinses RA-
ÏSOTZKI, weduwe van den prins 
van dien naam, en dochtervan 
den graaf SEWNI. Dijvereenigde ' 
zich met de tegen het rijk ge
wapende Turken, en verspreidde 
alom verschrikking. Na op 
eenöri rijksdag, in het .volgende 
jaar te Cassovia gehouden, 
getracht te hebben, zich met 
den keizer te verzoenen, ver-
eenigde hij zijne wapens met 
die van den groot-vizier Mos-
TAPUA••; die het beleg voor 
Weenen had opgeslagen. Deze |j 

minister werd overwonnen en 
verpligt den aftogt te blazen. 
ln„ zijne wanhoop, verweet hij 
den slechten uitslag zijner on
derneming aan den graaf van 

• TEKELI, dien hij bij MAHOMED 
verdacht maakte. TEKELI vertrekt 
naar Andrinopel, regtvaardigt 
zich ,• en verzekert zich al meer 
en meer de bescherming des 
grooten heers, die hem naden 
dood van MiCHAëL ABAFFI, in 
1690 voorgevallen, tot vorst van 
Zevenbergen benoemde. Deze 
vorst kon zich, ofschoon hij 
wonderen van dapperheid ver-
rigtte, tegen den generaal ÏÏEÜS-
LER, die dat gewest voor het 
hof van Weenen verdedigde, 
niet doen erkennen. Na den 
vrede van Carlowits, in loüy, 
begaf TEKEU zich naar Konsfan-
tinopel, alwaar hij de Cathohjke 
godsdienst omhelsde, en als een 
partikulier leefde, tot op den 
13 September 1705,-als wan
neer hij op een buitengoed,DIJ 
Nicomedia, hem door den groo
ten heer geschonken, overieea, 
met de afzwering zijner dwa
lingen, had hij zachtere zeden; 
eene meer kalme en christelijke 

geestgesteldheid schijnen aam* 
n e m e n . - M e n moet den graf 
TEKELI, prins y*n Zevefr f h 
niet verwarren met ïïicw* 
TEKELI, die PAULUS WESSGUM > 
in het bevel der Hongaars^ 
misnoegden opvolgde; maai QI > 
na zich later behendighjk f 
die zaak te hebben onttrokken, 
door den graaf TEKELI vervang 
werd: hetwelk hem door » 
overeenkomst van namen dik-
werf met elkander heeft doen 
verwarren. 
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TËLESILLA, een beroemde 
vrouw van Argos, in den Pelo-
ponem, onderscheidde zich / 
in het' jaar 557 vóór J. C. door 
met de overige vrouwen van 
Argos, hare geboorteplaats te 
verdedigen: hetwelk de Sparta
nen, die er geene eer in zagen 
vrouwen te overwinnen, be
woog het beleg op te breken. 
Men vindt, onder haren naam 
fragmenten van Gedichten, in 
de verzameling Carmina novem 
poetarum feminarum, Hamburg, 
1734, in 4.'°; doch men twijfelt 
met grond of zy er de schrijf
ster wel van is. 

TELESPHORUS {Heilige), in 
Griekenland geboren, beklom 
den Stoel van den heiligen PE
TRUS, na den heiligen Paus 
SIXTÜS I , op het einde van liet 
jaar 127, en onderging den 
marteldood, den 2 Janüarij 139. 

TELL .(WILLEM) , is een der 
voornaamste bewerkers van de 
omwenteling der Zwitsers, in 
1307. Hij werd te Burglen, 
in het kanton üri, geboren, 
GESZLER , landvoogd van Zwit
serland , voor keizer ALBRECHT 
of ALBERTUS I, [oefende in dat 
land de grootste geweldenarij 
uit. Onder andere zaken, liet 
hij op een publiek plein, aan 
eenen paal eenen hoed ophangen, 
ongetwijfeld als zinnebeeld van 
den hertoglijken hoed van Oos
tenrijk, voor welken alle Zwit
sers, in het voorbijgaan zich 
moesten nederbuigen. TELL kon, 
bij dit blijk van slavernij, zijne 
verontwaardiging niet verbergen. 

, • • C 

GESZLER, hierover in woede. . 
ontstoken] noodzaakte hem, 
zegt men, op doodstraf, om op 
eenen vrij verren afstand, eenen 
appel op het hoofd van een 
zijner kinderen geplaatst, met 
eenen pijl te doorschieten. Hij, 
had het geluk den appel t e ' 
treffen, zonder zijnen zoon 
eenig letsel toe te brengen. Na 
dit met zoo vele bekwaamheid 
volbragte schot, ontdekte de 
landvoogd eenen anderen pijl', 
onder het kleed van TELL ver
borgen, en Vraagde hem wat 
hij daarmede wilde doen. Ik 
had hem voorbedachtelijk geno
men, antwoordde hij, om, in
dien ik het ongeluk had gehad, 
mijnen zoon te dooden, er « 
mede te doorboren. [Op dit ge
zegde liet GESZLER hem aan 
handen en voeten binden, 
en in een vaartuig brengen, 
hetwelk hij zelf meteenige leids-
lieden beklom, ten einde TELL 
over het Waldstatter-meer, naar 
zijn slot Kusnach te voeren en 
aldaar in verzekerde bewaring 
te houden. Gedurende deze 
overvaart verhief zich echter 
zulk: een hevige storm dat de 
geleiders van GESZLER", aan hunne 
redding begonnen te wanhopen, 
zoo niet TELL een sterk, en 
"ervaren roeijer, het vaartuig aan 
den oever konde brengen. GESZ
LER zag sïeh dus genoodzaakt, 
hem los en het bestuur van 
het geheele vaartuig aan hem 
overlelaten. Hij bragt hetzelve 
nabij den' wal, doch sprong, 
bij eene uitstekende rots ko
mende, met zijn wapentuig op 
dezelve, stiet do boot van zich 

c 2 
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af, en verborg zich in eenen 
hollen weg, van waar hij GESZ-
LER, toen deze eindelijk aan 
land kwam, met zijnen pijl 
nedervelde]. Men moet beken
nen, dat de bijzonderheid des 
appels, -welke men reeds had 
verhaald van een Gothisch sol
daat, TOCHO of THOLKOI genaamd, 
zeer verdacht is. De heer 
ÏÏALLER, zoon, heeft eene Ver
handeling in het.licht gegeven, 
om de valschheid der geschie
denis van TELL te bewijzen. 
De heeren ZDRLAUBEN en BAL-
TASAR hebben er de geloofwaar
digheid van verdedigd. Men 
kan echter niet ontkennen dat 
dezelve gewoonlijk met omstan
digheden wordt verhaald, die 
veel aanleiding tot criliek geven. 
De schrijvers van het Woorden
boek van Zivitserland, uitgave 
van 1788, 8.» dl. blz. 303, 
na over de aanmatigingen te 
hebben gesproken, welke de in
woners van het kanton Schweilz, 
tegen een klooster maakten, 
dat in hunne nabuurschap stond, 
en over een vonnis tegen hen, 
door de hertogen van Oostenrijk 
uitgesproken, bekennen, dat zij 

'het klooster plunderden, en de 
religieuzen gevankelijk mede
voerden , en dat FREDERIK van 
Oostenrijk zijnen broeder LEO-
EOLD zond, om deze heilig
schennis te wreken, hetwelk 
aanleiding gaf tot den slag van 
Morgarlen [volgens sommigen, 
door TELL bijgewoond] die als 
de grondslag der Zwitsersche 
vrijheid wordt beschouwd. Men 
weet daarenboven dat LODEWJJK 
xm Bdjeren op alle mogelijke 
^Yijzen de bewegingen der Zwit

sers aanhitste, ten einde de 
magt van een naijverig huis te 
verzwakken (zie MELCHTHAIA— 
[Men wil dat TELL, in 1350, 
bij eenen hoogen watervloed is 
omgekomen. — De geschiedenis 
van WILLEM TELL is het onder
werp van verscheiden letter
kundige werken geweest,onder 
anderen van eenen roman van 
FLORIAN, van een Treurspel van 
LEMIERRE, en van een tooneelr 
spel van SCÜILLER, van welk 
laatste de openings-gezangen m 
het artikel SCHILLER zijn aan
gehaald]. , 

TELL of TELLE. — Zie VITEL-

LIUS (REINIER). 

TELLEZ (EMMANÜEL GONZALEZI 
hoogleeraar in de regtsgeleerd-
"heid te SalamanU, bloeide in 
het midden der 17.' eeuw. 
Men heeft van hem een lom-
mentarkm op het fff ! * J r 
rent of decretaliën in 4 dl." " 
foi., waarvan de beste uitgave 
is die van 1693. 

TELLIER. (MicDAëL IE) , «Je 
zoon van eenen raadshewJü 
het hof der gemeene-landsinm 
delen, werd te Parijs, w l jw • 
geboren. Na verschillende post £ 
te hebben bekleed, werd WJ 
door toDEWWR XIH, tot staats 

secretaria benoemd, en o"b' 
na den dood van dien vorst, 
voort den staat op eene nutub» 
wijze te dienen. Het wasi aan 
hem, dat dekoningin-regentes. 
en de kardinaal MAZARIN, ge 
durende de twisten, ™aró:°°ï. 
Frankrijk beroerd werd, aw 
voornaamste vertrouwen senou 
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ken. Nadat de partij der mui
telingen in 1651 de .overhand 
had bekomen, nam MAZARIN zijn 
ontslag, doch werd weldra1 te
ruggeroepen. Gedurende de af
wezigheid des kardinaals, werd 
LE TELLIER met de zorgen van 
het 'ministerie belast, hetwelk 
de toestand der zaken zeer ne
telig maakte. Na den dood van 
dien minister, ging hij voort 
den post van secretaris van staat, 
tot in 1666 uitteoefenen, in 
welk jaar hij denzelven geheel 
on al, aan zijnen oudsten zoon, 
den markies DE LOÜVOIS, die er 
het opvolgingsregt van had, 
overgaf. Zijn vrijwillige afstand 
verwijderde hem niet van den 
raad. In, 1677, werd hij tot de 
waardigheid van kanselier en 
zegelbewaarder verheven., Hij 
was alstoen 74 jaren oud, en 
toen hij LODEWIJK XIV bedank
te , zeide hij hem: Sire, gij 
hebt mijn graf willen bekroonen. 
Zijne hooge jaren verminderden 
niets in zijnen waak- en werk-
zamen ijver. LE TELLIER was 
grootelijks van dienst, om de 
regering van LODEWIJK XIV, te
gen de ondernemingen der pro
testanten te .versterken; hij was 
een der voornaamste bewerkers 
der herroeping van het edikt van 
Nantes, en riep uit bij het on
derteekenen van het herroepings-
euikt: Ntinc dimittis servimi 
tuum, Domino, quia viderunt 
oculi mei sahtare tuum (zie 
'LODEWIJK XIV). Hij voorzag niet 
dat na verloop van slechts eene 
eeuw het nieuwe edikt niet al
leen zou vernietigd zijn, maar 
dat de onverschilligheid voor alle 

C 

godsdiensten, met uitzondering 
van den formeelen haat tegen de 
Catholijke godsdienst alleen, in 
eene volksvergadering, de mees-
teresse van Frankrijk geworden, 
zoude heerschen, en dat een 
calvinist-predikant, RABAUT-DE-
SAINT-ETIENNE , in deze verga
dering zoude voorzitten. Voor 
het overige door aan de protes
tanten de openbare uitoefening 
hunner godsdienst te benemen, 
deed hij niets anders dan hun 
voorbeeld van onverdraagzaam
heid navolgen. » Wij dagen > 
zegt een nieuwere schrijver, de 
hedendaagsehe schreeuwers uit, 
om een enkel land te noemen, 
alwaar de calvinisten, na de 
overhand te hebben bekomen^ 
de uitoefening der Catholijke 
godsdienst geduld hebben, In 
Ztvitserland, Rolland, Zweden 
en Engeland, hebben zij dezelve, 
dikwerf tegen de goede trouw 
der overeenkomsten, verbannen. 
Hebben zij dezelve ooit in Frank
rijk in hunne veiligheidssteden 
toegelaten? Een geliefkoosde 
grondregel, onzer tegenstanders 
is dat men de onverdraagzame!! 
niet moet verdragen; maar, er 
was nooit eene gezindheid o n 
verdraagzamer dan het calvinis-
mus; twintig, zelfs protestant-
Sche, schrijvers, zijn gedrongen 
geweest zulks toetestemmen. 
Van derzelver ontstaan ïtfFrank-
rijk' en elders af, hebben de 
Calholijken te kiezen gehad, of 
de Hugenooten uitteroeijon, of 
zelve door hen uitgeroeid te 
worden." MICHAÖL LE TELLIER 
overleed weinige dagen, na ,de 
ondcrlcekening van het herroe-

'o 3 
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pings-edilct, in 1685. BOSSUET 
sprak zijne lijkrede uit. Men 
leest in dezelve deze, de over
weging der wijzen wel waardige 
zinsnede: » Wellïgt dat men, 
op het punt van te sterven, 
voor iets telle, dat roemrijke le
ven, of die verbeelding, van in 
zijne nakomelingschap te herle
ven, welke men behoorlijk ge
vestigd zal vermeenen achter te 
laten. Wie ziet niet in, mijne 
broeders, hoe ijdel, hoe kort
stondig en hoe broos die tweede 
levens zijn, welke onze zwak
heid ons doet uitvinden om de 
verschrikking des doods eenig-
zins te bedekken. Slaapt uwen 
sluimer, rijken der aarde, en 
blijft in uw stof. Ach! indien 
gij, vergeten mannen, eenige 
geslachten, wat zeg ik? indien 
gij eenige jaren na uwen dood, 
te midden der wereld lerug-
kwaamt, zoudt gij u haasten, 
om naar uwe graven terugte-
keeren, om uwen naam niet 
bezwalkt, uwe gedachtenis uit-
gewischt, en uw vooruitzigt, 
in uwe vrienden, in uwe gun
stelingen, en meer nog in uwe 
erfgenamen èa kinderen, bedro
gen te zien. Is dit de vrucht 
van den arbeid, die n onder de 
zon verteerd heeft?" Indien 
men dit stuk, vol welsprekend
heid en gezonde zedekunde leest, 
schijnt deze kanselier een re«t~ 
vaardig en groot man te zijn 
Indien men de Annales (Jaar-
boeken) van den abbé DE SAINT-
PIERRE raadpleegt, is hij een 
af hartige en gevaarlijke 'hove-

ing, een afgerigle lasteraar; maar 
het oordeel van dozen abbé is 
zeer verdacht, ten opzigte van 

mannen, die naar zijne meening 
wat te veel ijver en godsdienstig 
gevoel bezaten; men gevoelt lig-
telijk dat een minister, die heeft 
me'degewerkt aan de verbanning 
der sektarissen, naar het oordeel 
van een anti-christisch filozoof, 
niet anders dan een booswicht 
kan zijn.—- Zie AENAULD— 
(ANTONIUS) en VINCENTIÜS DE 
PAULA. 

TELLIER (FJRANCISCUS MrciuëL 
LE), markgraafDELouvois.zoon 
van den voorgaande, te Parijs, 
in 1641 geboren. Hij werd'bij 
opvolgingsregt, in 1666 met het 
ministerie van oorlog bekleed. 
Zijne werkzaamheid, zijn ijver 
en zijne wakkerheid verwierven 
hem het vertrouwen des konings, 
en verschaften hem dagelijks 
nieuwe gunstbewijzen, waarvan 
hij zich bediende om nuttige 
gestichten opterigteni den han
del en de kunsten te doen blom-
jen. Zijne groote talenten schit
terden vooral in de aangelegen
heden des ooiiogs. .De tucht, 
van dag tot dag knellender ge
maakt door de onbuigzame 
gestrengheid des ministers, kluis
terde, al de officieren aan hun
nen pligt. Hij haddeverwijw-
heid zoo zeer uit de Fransciie 
legers verbannen, dat toen een 
officier bij een onverwacht al
arm (alerte), in eenen nacnt-
rok verschenen was; zijn gene
raal denzelven openlijk, als eene 
overtolligheid den krijgsman 
onwaardig , deed verbranden. 
De artillerie, waarvan hij zei' 
meermalen den post van groot
meester uitoefende, werd me 
meer naauwkeurigheicl dan ooit 
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bediend; en magazijnen op zij
nen raad, in alle sterke sleden 
aangelegd, werden voorzien met. 
eene verbazende'hoeveelheid wa
pens en krijgsbehoeften, en met 
de uiterste zorg onderhouden 
en bewaard. De kracht zijner 
genie en het welgelukken zijner 
stoutste ondernemingen, .ver
wierven hem eenen buitenge-
meenen invloed op den geest 
van IODEWHK XIV; maar hij 
maakte een misbruik van zijne 
gunst. Hij behandelde dien vorst 
met eene trotschheid, die hem 
gehaat maakte. Bij het verlaten 
van eenen raad, waarin de ko
ning hem zeer onheusch beje
gend had, leeerde hij naar zijn 
appartement terug, en gaf den 
geest den 16 Julij 1691, naar 
men zegt van smart en verdriet. 
» Het publiek," zegt een ge
schiedschrijver, die altijd wil, 
dat de dood der grooten, niet 
natuurlijk is , » beweerde dat 
hij vergeven was; maar deze, 
geruchten, welke men gedurende 
twee dagen uitstrooit, bestaan 
niet meer op den derden dag, 
en de nakomelingschap ver
neemt dezelve enkel door de 
zorg, die men-heeft genomen, 
om dezelve tegen te gaan.?' Hij 
werd noch door den koning, 
noch door de hovelingen be
treurd. Zijn strenge geest, zijne 
trotsche inborst hadden iedereen 
tegen hem ingenomen. Men 

' heeft dikwijls dit gedeelte van 
eenen brief van mevrouw DE 
SEVIGNÉ aangehaald, betrekkelijk 
den plotselijken dood van dezen 
minister: «Hij is dus niet meer, 
die trotsche en vermogende mi-

j nister, wiens IK zoo vele ruimte 
innam, on het middelpunt zoo 
veler zaken was! Hop vele 
belangen te ontwarren, kui
perijen te volgen, onderhande
lingen ten einde te brengen...! 
O mijn God ! nog eenigen tijd! 
ik wilde den hertog van Sa-
vooije vernederen, den prins van 
Oranje verpletteren: nog een' 
oogenblik slechts...! Neen, gij 
zult geenen oogenblik geenen. 
enkelen oogenblik meer hebben. 
Gij moet vertrekken...." Men 
heeft hem vooral verweten do 
wreedheden en verschrikkelijke 

I verwoestingen in den Paltz be
dreven. Men kan er bijna niet 
aan twijfelen, dat hij het on-
menschelijke ontwerp had ge
vormd, om van al de grens
landen van Duitschland eene 
woestijn, te maken, wijl al die 
gruwelen juist in die gewesten 
plaats hadden, en dat in Italië, 
de Nederlanden en Spanje, de 
Franschen integondeel don roem 
van zeer menschlievende krijgs
lieden verwierven (zie TURENNE). 
Maar welke verwijten bok op 
zijne nagedachtenis kleven, zijne, 
talenten hebben meer nut, dan 
zijne misslagen nadeel aan Frank
rijk toegebragt. In geenen en
kelen der ministers, die hem 
vervingen, vond men dien geest 
van bijzonderheid, welke den 
grooten inzigten niet schaadt.; 
die vaardige uitvoering, ondanks • 
de me'nigte der drijfvederen; db 
ferraileit in de handhaving der 
krijgstucht; die diepe geheim
houding welke het doel der ver-
rigtingon, zelfs voor diegene 

1 verborgen hield, welke er do 
i c 4 -
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uitvoerders van waren; die ge
leerde onderrigtingen, welke 
eenen generaal bestuurden , en 
enkel aan TDRENNE hinderlijk 
waren; die kennis van menschen, 
welke dezelve wist te doorgron
den, en hen op hun waar stand
punt te plaatsen. Er bestaat 
onder zijnen naam een Staat
kundig Testament, 1695, in 
12.™° en in de Recueil etc. (Ver
zameling van Staalkundige Tes
tamenten), 4 dl.», in ï2.mo COÜR-
TILZ is dé schrijver dezer rap
sodie , zoodat men , volgens de
zelve, den markgraaf DE LOUVOIS 
niet moet beoordeelen. Na zij
nen dood verscheen er eene soort 
van hekelend tooneelstukie, te
gen hem in het licht;getiteld: 
te Marquis etc. (de Markgraaf 
»E Louvois op het Misdadigers-
\™he ~ sellette ~ ) , Keulen, 
1695 m 12.™ Dit is een er
barmende stuk, nog veel slech
ter dan het Testament van CODR-
m z , De markies DE Louvois, 
Het onnoemelijke goederen na, 
die gedeeltelijk voortkwamen van 
zijne vrouw, ANNA »E TSOÜVRÉ , 
markiezin van Courlanvaucc,ie 
"JKste erfgename van het ko-
, S j L , ?« h a d Wl'l«ar ver
scheiden kinderen verwekt, on
der anderen, FHANUSCUS MICHAÖL 
L , T E L L I E R . markgraaf van 
f ^ » , i n 1721 overleden, 
en vader van LODEWIJK CES™ 

ligen Geest, leeraar en provisor 
van Sorbonne, gewoon staats
raad , enz., te Turin, in 1642 
geboren, was de broeder van den 
voorgaande. Hij onderscheidde 
zich door zijnen ijver voor de 
wetenschappen en voor de hand
having der kerkelijke tucht. Hij 
had vrij hevige geschillen met 
de ordesgeestelijken van zijn di
ocees; en , ofschoon men aan 
de regtvaardigheid zijner inzig-
ten regt doel wedervaren, kan 
men echter niet ontveinzen, dat 
hij zijne handelingen, dikwijls 
met al te veel ijver, en soms 
met onberadenheid heeft door
gezet. Zijn karakter was hard, 
en onbuigzaam, en zijne beslui
ten 'droegen er het kenmerk 
van. Hij overleed plotselyfc te 
Parijs, in 1710. Hij verbood 
dat men zijn lijk openen, of 
over hem eenige lijkrede houden 
zoude. Aan de reguliere kano-
niken der abdij van de H. Ge-
NOVEVA te Panjs, liet hij zijne 
schoono bibliotheek na, uitvul-, 
tigduizend boekdeelen beslaande. 

TELLIER (MïcHAëL LE)> een 
Jesuit, in 1643, bij Vin,^ 
Neder-Normandyë geboren, on
derwees met roem de humanio
ra en de wijsbegeerte. Hy was 
provinciaal der provincie Par¥> 
toen pater LA CHAISE, biecw-
vader des konings, overleed, en 
werd benoemd, om hem te ver
vangen. Hij was een vurig, on
buigzaam man, en vooral on
verzettelijk besloten, om z°° 
veel als het van hem mogt at-
hangen , bij te dragen tot net 
beëindigen, der rampzalige ge
schillen, welke de Kerk van 
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Frankrijk verontrustten. Men 
schrijft hem het eerste denk
beeld van de list van Douai 
toe, eene verbloemde briefwis
seling, welke diende, om de 
geheimen der partij te ontsluije-
ren, maar die niet al te zeer 
strookte met de christelijke een
voudigheid. Hij verzette Zich 

. met nadruk tegen den dogmatise-
renden geest van pater QOESNEL, 
verklaarde zich voor de bulle 
Vnigemtns, en spoorde LODE-
WIJK XIV aan, om dezelve door 

" 'zijn gezag te handhaven. Men 
' gevoelt ligtelijk , dat na dit alles 

de jansenisten hem niet gespaard 
hebben, en dat het moeijelijk 
zoude zijn, nog iets bij de af-
schuwelijkheden te voegen, welke 
zij van hem hebben verhaald. 
Bijna al de zamenlappers van 
geschiedkundige gedenkschrif
ten, hebben hemnageschreven, 
en niet anders herhaald, dan 
hetgene zij uit SAINT.SIMON, 
Ï)ORSANNE en VILLEFORE verno-
men hadden, ofschoon men in 
hunne geschriften anachronismen 
en klaarblijkelijke valschheden 
vindt. Zijn ijver was echter meer 
werkzaam dan krachtdadig; de 
ploeg, welken den koning door 
de bouwvallen van Port-Royal 
deed gaan, vernietigde geenszins 
de partij, die voortging met het 
beroeren van Kerk en staat. Hare 
kunstgrepen, meer verborgen, 
maar meer vrij, sedert de ver
nietiging der jesuiten , of liever 
sedert dat de onverschilligheid 
in het stuk van godsdienst, de 
oorzaken die haar kwellen uit 
iet oog heeft doen verliezen; 
haar bestaan, bedekt eindelijk 

C 

onder het denkbeeld van spook
sel, waaronder zij altijd heeft 
willen beschouwd worden ; de 
verbazende, en om zoo te spre
ken , snelle vorderingen, welke 
zij in . landen heeft gemaakt, 
waar haar naam naauwelijks 
bekend was, enz. hebben ge
beurtenissen voortgebragt, en 
bereiden dezelve als nog voor, 
waarvan de meeste der aanschou
were, en zelfs der handelende 
personen, het beginsel niet ver
moeden. — Wij schreven dit 
in' 1784 —' (zie FIIXEAU , JAN-

SENIUS, M A R A N D E , BlONTGERON, 
PARIS — F R A N C — , RICHER — 

. EDMOND —•, E.OCHE — J. F. DE 
La. — , VERGER). Na den dood 
van LODEWIJK XIV, werd zijn 
biechtvader eerst naar Amiens, 
en daarna naar la Flèche ver
bannen , alwaar hij in 1719 
overleed. Deze Jesuit was zeer 
geleerd, en lid der akademie 
van schoone letteren. Men heeft 
van hem verscheiden werken : 
l.o eene Uitgave van QUINTDS 
CÜRTIÜS , ten gebruike van den 
dauphin, in 4.*°, 1678; — 
2.° Défense etc. [Verdediging 
der nieuwe christenen, en der 
missionarissen van Sina, Japan 
en Indië), in 12.mo Bit werk 
werd aangerand door ARNAULD ," 
en te Rome gecensureerd uit 
hoofde van het geringe ontzag, 
dat de schrijver voor eerbied
waardige tegenstanders aan den 
dag legt, en wegens al te hevige 
uitvallen, welke hij meent zich 
te hebben mogen veroorloven, 
tegen de lasteraars der nieuwe 
christelijke gemeenten; — 3.° 
Observations etc. {Aanmerkingen 

c 5 
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op de nieuioe verdediging der 
Fransche vertaling van het nieu-
we Testament), Bergen en Roua-
nen, 16S4, in 8.™>, bondig en 
geleerd. De beruchte ABNAULD 
werd er persoonliijk in aange
rand, op eene wijze, die voor 
hem zeer gevoelig moest zijn; 
intusschen verwaardigde hij, die 
op alles antwoordde, zulks met 
geen wedèrwoord; zijn stilzwij
gen scheen vreemd, en de reden 
die hij er later in het £edl. 

- der Beoefenende Zedeleer van gaf, 
voldeden, volgens BATLE , aan 
weinige lieden; — 4.° Verschei
den Twislschriften enz. 

TEMPESTA (AMTONIO), een schil
der en graveur van Florence, 
in 1555 geboren en in 1630 
overleden. STIUDA , die zijn 
meester was, boezemde hem 
smaak in voor het schilderen 
van dieren, in welke genre hij 
heeft uitgemunt. Zijne leekening 
is eeriigzins zwaar; maar zijne 
zamensteliingen bewijzen de 
schoonheid en ongedwongenheid 
zijner genie. Zijn graveerwerk 
moet bij zijne schilderkunst 
onderdoen. Men heeft van hem 
zoo in schilderijen als in plaat
werken, vele onderwerpen van 
veldslagen en jagtparLijën. 

TEMPLE (de ridder WILLIAM), 
te Londen, in 1628 geboren, 
was de kleinzoon eens secretaris 
van den graaf van Esscx. Hij 
reisde door Frankrijk, Holland 
en Duitschland. In zijn vader
land, toenmaals door den over-
tveldiger CROMWELL be'stuurd, 
teruggekeerd, nam hij de wijk 
naar Ierland, alwaar hij zich' 

op de beoefening der wijsbe
geerte en staatkunde toelegde. 
Nadat KAREL i r den troon zijner 
vaderen weder had beklommen, 
keerde de ridder TEMPLE naar 
Londen terug, ' en werd in ge-
wigtige aangelegenheden werk
zaam gesteld., Eene der onder
handelingen, welke zijner be
kwaamheid het meeste tot eer 
verstrekte, was die van het 
drievoudig verbond,, in 1662, 
tusschen Engeland, de Varee-
ntgde Provinciën en Zweden ge
sloten. Deze drie mogendheden 
waren toenmaals met Frankrijk 
bevriend; het gelukte-hem ech
ter haar tegen hetzelve te ver
eenigen. Hij zelf had het plan 
tot dit bondgenootschap ontwor
pen ; en daar hij hetzelve als 
het heil van Europa beschouw
de, zoo begaf hij zich, door 
de ondernemingen 'vanLoDEWMK 
XIV verschrikt, naar Duitsch
land, om den keizer en de 
rijksvorsten uitlenoodigen, er 
in toe te treden; maar had wel

dra Het verdriet te zien, dat 
zijn hof in zijnen ijver met 
deelde, en het zelfs op het 
punt stond om met Hollmm 
in onmin te geraken. flipverd 
alzoo .teruggeroepen, en luat* 
II verbond zich met Frankrijk, 
om de Verëenigde Provmcm 
te verpletteren. Hij bevond zien 
in 166S als buitengewoon ge
zant, bij de conferenüen van 
Alen, en in 1678'bij die van 
Nijmegen. Na dit laatste trak
taat te hebben gesloten, keerde 
hij naar Engeland terug, awaat 

hij in den raad des konings 
werd toegelaten, en kort daarna 
in ongenade verviel. Hij nam oü 
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•wijk naar een landgoed in het 
graafschap Sussex, alwaar hij, 
in 1698 overleed. Bij eene vrij 
zonderlinge bepaling van zijn 
testament, beval hij dat zijn 
hart in eene zilveren bus gelegd 
en onder- den zonnewijzer van 
zijnen tuin zoude begraven wor-
den. Deze beroemde man bezat 
groote talenten, ijver, eene zeld
zame bekwaamheid, en groote 
gebreken. Hij was verwaand en 
opvliegend, en ofschoon hij van 
natuur levendig en vrolijk'was, 
maakte zijne trotschheid zijne 
inborst zeer ongestadig. Er be
staan van hem: 1.° Gedenkschrif
ten van 1672 tot 1692, in 12.">°, 
1692. Dezelve zijn nuttig voor 
de kennis der zaken van zijnen 
tijd; — 2.° Aanmerkingen op 
den toestand der Verëenigde 
Provinciën, 1697, in 12.m<>, 
vrij belangrijk, doch vol van 
valsche en berispelijke denkbeel
den betrekkelijk de godsdienst;— 
3.° Inleiding tot de geschiedenis 
van Engeland, 1695, in 12.™° 
Dit is eene slechte schets eener 
algemeene geschiedenis; — 4.° 
Brieven, welke hij gedurende 
zijn laatste gezantschap schreef, 
in het Fransch vertaald, 1700, 
3 dl." in 12.»>0; — 5.° Menge
lingen, 1693, in 12.*°; in 
welke men vele goede, doch' 
nog meer slechte stukken aan
treft; — 6.° Nagelaten werken, 
.1703, in I2.m0; 

TENA (LODEWIJK) , van Cadix, 
leeraar en kanonik v&nJlcala, 
later bisschop van Torlosa, over
leed in 1622. Er bestaan van 
hem: 1.» Aanteekeningen op den 
Brief aan de Ifebreè'rs . . . . op 

JONAS en HABAKUK. Hij munt 
vooral uit in prolegomena's, en 
de algemeene registers der door 
hem verklaarde boeken; — 2.° 
lsagpge in sacrum scripturam, 
in fol.; — 3.° Quwsliones va~ 
r^im etc. al deze werken zijn 
geleerd, doch in eenen onbe-
schaafden stijl geschreven. . 

TENCIN (PETROS GUÉBIN DE), 
te Grenobh, in 1679 geboren, 
sproot uit eene van Romans in 
Dauphiné oorspronkelijke fami
lie, vergezelde in 1721, den 
kardinaal DE BISSY naar Rome, 
in hoedanigheid vanconclavist; 
en na de verheffing van INJSO-
CENTIÜS XIII, werd hij met de 
aangelegenheden van Frankrijk 
te Rome belast. Zijne diensten 
deden hem in 1724, tot aarts
bisschop van Embrun benoemen; 
hij hield aldaar, in 1727 een 
beroemd concilie tegen SOANEN, 
bisschop van Senes: welk con
cilie hem bij de Catholijken 
even zoo veel lof verwierf, als 
het hem bij de jansenisten ver
vloekingen berokkende. Na in 
1739, het purper te hebben 
verkregen, werd hij in 1740 
aartsbisschop van lyon, en 
twee jaren later minister van 
staat. Men meende dat hij aan 
het hof was beroepen om den 
kardinaal DE FLEURT te ver
vangen; .maar de hoop des pu
blieks bedrogen zijnde, begaf 
hij- zich naar zijn diocees, al
waar hij zich bemind maakte 
door zijne herderlijke liefdadig
heid , dïe in den schoot der 
behoeftigen ruime aalmoezen 
uitstortte. Hij overleed aldaar 
in 1758. Men heelt van hem 
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Mandementen, en Herderlijke 
onderrigtingen. 

TENCIN (CLADDINE ALEXANDRIKE 
GUÉIUN DE),' eene. door hare 
filozofischen geest, en ongere-, 
gelde zeden beruchte vrouw, 
zuster van den voorgaande, te 
Grenoble ia 1681 geboren. Tot 
den religieuzenslaat bestemd, 
begaf zij zich in het klooster 
van de orde van den H. DOMI* 
NICOS, te Mont-Fléury, bij Gre
noble; maar het klooster-leven 
moede, gelukte het haar be
noemd te worden tot kanoni-
kesse van het' kapittel van Neu-
vitte b"n' Lyon. Zij verliet ook 
Neumlle, en kwam te Parijs, 
alwaar zij , begaafd met eenen 
schitterenden geest en een in
nemend gelaat, zich met al 
de schoone geesten van haren' 
tijd verbond, en zich bijzonder 
bij den kardinaal DÜBOIS aan
sloot , die de fortuin der nieuwe 
ASPASIA niet verzuimde. Zij nam 
de aanstekende dwaasheid van 
het stelsel van LAW aan, en 
deze dwaasheid was haar voor-
deelig. Om op een meer beta
melijke wijze in de wereld te 
kunnen verschijnen, verzocht en 
verkreeg zij , door bemiddeling 
van FONTENEIXE een breve uit 
Home, die haar verlaten des kloos
ters bekrachtigde; maar wijl 
de breve was afgegeven op eene 
valsche voordragt, werd dezelve 
niet uitvoerbaar gemaakt. Me
vrouw BE TENCIN bleef desniet
tegenstaande t&Parijs; haarhuis 
werd bezocht door de eerste 
letterkundigen der hoofdstad, 
en het was in deze soort van 
akademie, dat men uitspraak 

deed over al de nieuwe werken 
welke in het licht verschenen. 
Deze beoordeeling was des te 
belangrijker voor een' schrijver 
daar mevrouw DE TENCIN, door 
hare betrekkingen met den mi
nister DÜBOIS , in zeker opzigt 
de ui tdeelster der gunstbewijzen 
was. Deze invloed was echter 
niet van langen duur, en het 
publiek appeleerde- nu en dan 
tegen haar gevoelen. Intusschen 
vreesde meri, haar tot vijandin 
te hebben, en men was zeker 
dat zij, ten minste uit ijdelheid 
dienst zou hebben bewezen. In
nemend en vleijend, had zelfs 
de zachtheid harer manieren 
iets gemaakts; het is daarom 
dat deze zachtheid door ver-, 
scheiden mannen van doorzigt 
met de namen van valschheid 
en trouweloosheid werden be
stempeld. Meri prees haar be
scheiden karakter voor den abbe 
TRDBLET : » Ja, zeide hij, in
dien zij er belang bij had, u 
te vergeven, zoo zou zij het 
zachtste vergif kiezen." Doctos, 
die een harer vertrouwelingen 
was geweest, spreekt met meer 
ontzag over hare inborst; maar 
spaart haar niet evenzeer, ais 
hij de ongeregeldheden vanhaar 
gedrag ontsluijert. Een um 
vrienden, voor wien zij de meeste 
geestdrift heeft aan den dag ge
legd, is de beroemde MOOTES-
ÜÜIEÜ. Daar zij vreesde, w 
toen hij zijn werk Over dengeM 
der 'wetten in het licht gaf, ®» 
zoo ernstig boek, in eenentija. 
waarin men zich niet dan m? 
beuzelachtige ijdelheden bezin 
hield, slechts eenen geringen 01 
voorbijgaanden bijval zoude vin-
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den, zoo nam zij een aanzienlijk 
aantal exemplaren van hetzelve, 
welk zij ten geschenke gaf, en 
aizoo het eerst medewerkte tot 
den roem des schrijvers. Terwijl 
zij zich met letterkunde bezig 
hield, liet mevrouw DE TENCIN 
niet na om zich ook met staat
kunde tebemoeijen, en ofschoon 
met bijna allerlei geestvermogens 
begaafd, stelde zij echter den 
meesten prijs, op datgene, wat 
zij den geest der zaken noemde. 
» Zij sprak liever,"1 zegt een 
schrijver, die haar vrij wel ge-

, kend had, » over kuiperijen dan . 
over letterkunde, en aangena
mer was het haar een' harér 
vrienden in het ministerie dan 
in de akademie te zien opne
men." Eenige meer ongelukkige 
gebeurtenissen kwamen hare rust 
storen. DE LA FRESNAYE, raads
heer in den grooten raad, het 

' zij uit ijverzucht, of wijl hij 
door mevrouw DE TENCIN was 
afgewezen, daartoe bewogen, 
bragt zich-zelv.en om het leven, 
of werd in haar appartement ver
moord. Als betrokkene in de
zen moord vervolgd, werd zij 
naar het Chdtelet en vervolgens -
naar de Bastille gevoerd; maar 
zij liet zich van de beschuldi
ging ontheifen, en men gaf haar 
hare vrijheid weder. Mevrouw 
DE TENCIN verscheen weder ze
gepralend te midden van hare 
bewonderaars, die zij hare bees
ten noemde, en die zij zich tot 
in hoogen ouderdom wist te 
behouden: zij gaf aan elk hun
ner jaarlijks voor nieuwjaars
geschenk eene fluweelen broek. 
Zeker schrijver verzekert, dat 
er óp deze wijze niet minder 

dan 4,000 broeken dier stof in 
de wetenschappelijke dienst dier 
groote vriendin der talenten zijn 
versleten. Dergelijk geschenken, 
zegt de uitgever harer werken, 
waren even zoo onvoegzaam van 
wegeeene vrouw, als verachtelijk 
voor,hen, die zich venvaardig
den dezelve aantenemen. Hare 
inborst, hare beginselen, hare 
manieren logenstraften zich gee-
nen oogenblik; zij was altijd 
dezelfde tot op' den oogenblik 
van haren dood, te Parijs, in 
1749 voorgevallen. DESTOUCHES, 
provinciaal-commissaris der' ar
tillerie , ' verwekte bij haar een' 
natuurlijken zoon, die de be
ruchte D'ALEMBERT is geworden. 
Zij heeft de volgende werken 
nagelaten: 1.° Ie Siége etc. (de 
Belegering van Calais), in 12.mo 

Deze roman is vrij wel geschre
ven , men ontwaart in denzelven 
in het algemeen den beschaafden 
toon; maar het plan is slecht 
ontworpen, de bij verdichtsels, 

'de handelende personen, de bij
zonderheden zijn er al te zeer 
in vermenigvuldigd, en hij zon
digt vooral door den loop en de 
onwaarschijnlijkheid der gebeur
tenissen. Behalve deze gebreken, 
kan men er nog andere niet 
minder belangrijke in laken, zoo 
als al te vrije of uitgelaten denk
beelden, welke de schrijfster te 
vergeefs onder fijne en kiesche 
uitdrukkingen heeft trachten te 
verbergen; dit werk maakte ech
ter grooten opgang;— 2.° Mé
moires etc. (Gedenkschriftenvan 
den graaf DE COMMINGES); in 
12.m0 Men vindt in dit geschrift 
belangwekking, en eenen vrij 
vloeijenden stijl; maar het is 
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de meest geschikte roman, om 
de verbeeldingskracht en het hart 
der jeugd te ontvlammen, door 
aan dezelve de'gevaarlijke voor
beelden der hevigste hartstogten 
te verschaffen. Het behoort tot 
die sombere' voortbrengselen, 
zonder waarschijnlijkheid, zon
der nuttig doel, zoo als bijna 
alle geschriften van dien stem
pel. De onvoorzigtigheid, de 
wanhoop zijn de groote_ drijfra-
deren dezer fabel, waarin meer 
dan een berispelijk bijverdicht
sel , en in het oogloopende te
genspraak gevonden wordt. Bit 
werk heeft aan D'ARNAUD tot on
derwerp gediend voor zijn treur
spel van den zelfden naam. PONT-
DE-YESLE , neef van mevrouw 
DE TENCIN, heeft aan dit en aan 
het voorgaande werk deel gehad; 
— 3.° les, Malheurs etc. [de 
Rampen der liefde)i-, 2 dl.» in 
Ï2.m°, een niet minder gevaar
lijk boek dan de Belegering van 
{talais. Men wil dat zulks ten 
naasten bij de minnéhandel der 
schrijfster is ; en in dat geval 
zou haar goede naam meer ge
wonnen hebben f met hetzelve 
niet, publiek te maken enz. Be 
Werken van mevrouw DE TËN
CIN, zijn met eene Levensschets, 
in 1786, te Parijs, in 7 dl.» 
kl. in 12.m° gedrukt. [De ver
zameling harer Brieven is in 
1804 in het licht gegeven, en 
komt ook voor in de Verzame
ling van Brieven vdn verschei
den beroemde vrouwen'}. 

TENIERS (DAVID), 'de Oude, 
eén schilder, in 1582, te Ant
werpen geboren, en te Brussel 
in 1649 overleden, leerde de 

grondbeginselen der schilder
kunst onder RUBENS. De zucht 
om te reizen, deed hem deze 
school verlatenden hij begaf 
zich naar Rome, alwaar hij ge
durende tien jaren verbleef. Deze 
schilder heeft in Italië in het 
groot en in miniatuur gewerkt. 
Hij schilderde in den smaak zij
ner Vlaamsche en Italiaansche 
meesters; maar bij zijne terug
komst te Antwerpen nam hij tot 
onderwerp zijner schilderijen 
drinkgelagen, scheikundigen en 
boeren, welke hij naar de na
tuur voorstelde. • 

TENIERS (DAVIDJ , de Jonge, 
te Antwerpen in Ï610 geboren, 
en te Brussel, An 1694 over
leden , was de zoon van den 
voorgaande, en zijn Icweekelingj 
doch hij overtrof zijnen vader 
door zijnen smaak en zijne ta
lenten. De jonge TENIERS genoot 
reeds bij zijn leven,, den géhee-
len roem, de eerbewijzen en de 
fortuin, welke zijner verdienste 
en uitstekende hoedanigheden 
toekwamen. DeaarsthertogtEO-
POLD WILLEM schonk hem zijn 
portret aan eenen goudenketting 
gehecht, en benoemde hem tot 
edelmam zijner kamer. De Ko
ningin van Zweden schonk nieae 
haar portret aan TENIERS; Lter' 
wijl PHILIPPÜS van Spanje met 
zijn werk zoo zeer ingenomen 
was, dat hij aan zijn hof eene 
lange galerij liet maken, om 
alleen met stukken'van zyfl W 
seel behangen te worden]. ^ 
gewone onderwerpen zijner scim-
derijen zijn vrolijke tafereeien. 
Zijne luchten zijn zeer wel voor
gesteld en hebben een vrolijken 
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helder koloriet. Hij schilderde 
de boomen met eene groote vlug
heid, en gaf aan zijne kleine 
heelden een bewonderenswaardig 
leven en karakter. Zijne schil
derijen zijn als de spiegel der 
natuur, welke met niet meer 
waarheid kan voorgesteld wor
den. Men schat vooral zijne kleine 
schilderijen op hoogen prijs. Er 
zijn er, die men Après-Soupers 
{Na-avondmaaltijden) noemt, wijl 
de schilder dezelve op denzelfden 
avond begon en ten einde bragt. 
Men moet zijne begaafdheid niet . 
vergeten in het navolgen van 
de manier der beste meesters; 
hetwelk hem ook wel den aap 
der schilderkundé heeft doen 
noemen. Somtijds is hij al te 
zeer in het grijze en roodachtige 
vervallen, ook verwijt men hem, 
wel eens al te korte beelden te 
hebben gemaakt, en niet genoeg 
verscheidenheid in zijne zamen-
slellingen te hebben gebragt. Er 
is veel naar'de stukken van TE-
KIERS gegraveerd; ook zelf heeft 
hij dit gedaan. Be meeste zijner 
stukken zijn nog in België; doch 
er zijn weinig kunstkabinetten 
in 'Europa, diè niet eenigmees
terstuk van hem bezitten.. In 
het koninklijk museum van Pa
rijs vindt men 14 schilderijen 
van dezen meester, onder welke 
bijzondere opmerking verdienen; 
üe Werken van barmhartigheid; 
de Verloren Zoon; eene Beko
ring van den H. ANTONIUS ; de 
Reiger-jagt; een Speler op den 
doedelzak, en de Dorps-bruïloft. 

TEMSON (THOMAS), in 1636 
te Coltenham, in hel graafschap 
lambndrje geboren, word tot 

bisschop van Lincoln en later 
tot aartsbisschop van Kantelberg 
verheven, zalfde koning GEOUGE 
I , en overleed kort daarna in 
1716. Men heeft van hem: l.o 
Verhandeling over de afgoderij, 
1678, in 4.*oj — 2." Onder
zoek der geloofsleer van HOBBES ; 
— 3.° Verscheiden geschriften 
tegen de Catholijke Kerk, onder 
anderen Pyrrhonismus of tivij-
felarij der Roomsche Kerk. Hij 
verwijt aan die Kerk wat vol
komen op zijne sekte zoo'als 
op- alle andere is toetepassen, 
wijl zij, bij gemis van geloofs-
regel, onvermijdelijk tot het 
Pyrrhonismus moeten geleiden. 
Zie SERVET. 

f TEN KATE, HERMZ. (LAM-
BERTÜS) een beroemde letterkun
dige, te Amsterdam den 23 
Januarij 1674 geboren, en inden 
ongehuwden staat, in dezelfde 
stad, den 14 December 1731 
overleden, is zonder tegenspraak 
diegene, welke met BALTHAZAR 
HDTDEKOPER (zie dat art.) zich om
trent de spraakkunst en de woord
gronding der Nederduitsche taal, 
door dezelve in haar ware dag
licht te plaatsen, het meest ver
dienstelijk heeft gemaakt. Nog 
jong zijnde, had hij zich op de 
nieuwe wijsbegeerte van NEW
TON toegelegd, en verzuimde 
ook de beoefening der geleerde 
talen niet; doch zijne moeder
taal vestigde in de hoogste mate 
zijne aandacht, en met eenen 
onvermoeiden ijver, hield hij 
zich met haren oorsprong en 
hare regels bezig. De eerste 
vrucht zijner werkzame naspo-* 
ringen, verscheen in 1710 in 
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'het, licht onder den titel van 
de Gemeenschap tusschen de Got-
thische Sprake en de Nederduit-
sclie; maar het werk dat het 

• zegel op zijnen roem zette, was 
Aanleiding tot de kennisse van 
het verhevene deel der Neder-
'duitsche Sprake, xvaerinhar e ze
kerste grondslag, edelste kracht, 
nnttelijkste onderscheiding, en 
(jeregeldste afleiding overwogen 
en naegespoort, en tegen het aller-
voornaemste der verouderde en 
nog-levende Taelverwanten, als 
't Oude Mceso-Gotthisch, Frank-
Duitsch- en Ingel-Saxisch, be
neffens liet hedendaegsche Hoog-
duitsch en Yslandsch, vergeleken 
word; Amsterdam, 1723,2dl.n, 
in 4.t0 

TENTZELIÜS (ANDREAS) , een 
beroemde Duitsche arts der 17.e 
eeuw, gaf eene belangrijke Ver
handeling in het licht, in welke 
hij zeer breedvoerig, niet alleen 
de kracht der mumiè'n en'der-

, zelver eigenschappen beschrijft, 
maar ook de wijze om dezelve 
zamentestellen en er zich in 
ziekten van te bedienen. De 
mumiè'n, welke de drogisten 
vroeger verkochten, kwamen 
uit den Levant. Dit waren lij
ken , met harlsachtige welrie
kende kruiden, en Jodenlijm 
uit Judea gebalsemd, en in den 
oven gedroogd. Men gebruikte 
gedeelten dezer mumiën, om 
het koude vuur te verdelgen 
of vóortekomen. De geheele 
kracht, welke men aan dezelve 
kon toekennen , was in de krui
den gelegen, waarvan dezelve 
doortrokken waren, en geens
zins in het menschelijk vleesch 

zoo als eenige onkundigen zulks 
beweerd hebben. 

TENTZELIÜS (WILLEM ERNST), 
te Amstadt, in Thuringen, m 
1659 geboren, overleed in 1707., 
Hij was een geheel aan de studie 
overgegeven man, die zich met 
de Muzen troostte over de ge» 
strengheden der fortuin. Of
schoon hij vrij arm was, scheen 
hij altijd met zijn lot te vreden. 

%Men heeft van hem' een aantal 
werken , onder welke men on
derscheidt: l.o Saxonkammis-
matica, 1705, in 4.t0,4 dl,», in 
het Latijn eninhetHoogduitsch; 
— 2. Supplementum historm 
Gothance, 1701 en 1710,3 dl.», 
in 4.t0 In beide werken straalt 
vele geleerdheid door; maar de 
schrijver bezit de kunst niet, 
om beknopt te zijn, en enkel 
het nuttige te kiezen; — 3." 
Exercitationes selectie, Leipzig, 
en Frankfort, 1692, in 4.'» 

TERAMO (JACOBÜS). — Zie 

PALLAMNO. 

f TERBURG (GERARDUS), een 
Nederlandsche schilder, te Zwofr 
Ie, in 1608 geboren was de 
zoon van eenen schranderen 
werkmeester, die hem zijne kunst 
onderwees. Hij bezocht Dwscti-
land, en begaf zich naar ito»*» 
alwaar hij zich bekend maakte 
bij den graaf DE .P»OBUSI»A, 
gezant van Spanje, die nero 
medenam naar Madrid, ^K-
BÜRG maakte in deze hoofdstan
den grootslen opgang; hn ver
vaardigde er de portretten va» 
de geheele koninklijke Jam"» 
en van die van het hot. w 
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koning verhief hem tot ridder, 
en gaf hem eene gouden keten 
eenen degen, eene medaille:en 
zilveren sporen ten geschenke. 
Vele dames lieten haar portret 
door hem vervaardigen, en men 
wil dat zijn verleidend gelaat 
en zijn schrandere geest, hem 
inminnarijen wikkelden, die bij 
de Spanjaarden argwaan verwek
ten , zoodat hij zich genoodzaakt 
zag, zich te verwijderen. Hij 
begaf zich naar Londen, en van 
daar naar Parijs, alwaar hij 
vele portretten vervaardigde, dié 
hem zeer duur betaald werden. 
In het vaderland teruggekeerd, 
trad hij in den echt, en werd 
burgemeester der stad Devwlter, 
alwaar hij, tot in den ouderdom . 
van 73 jaren, in welstand leefde, 
en in 1681 overleed. Men ziet 
van dezen meester nog verschei
den voortbrengselen in verschil
lende galerijen. Bijna alle on
derwerpen zijn uit het stille 
leven ontleend. Hij muntte vooral 
uit in het schilderen van wit 
satijn, en deze stof komt in de 
meeste zijner schilderijen voor. 
Het belangrijkste zijner stukken 
is het vredes-cöngres van film
ster, waarop de schilder zich 
zelyen onder de aanschouwers 
heeft voorgesteld, alle overige 
personen zijn buitengewoon ge-

, lijkend. Deze schilderij is door 
, SUYDEMIOF gegraveerd, welke 

plaat bijzonder gezocht wordt. 

* TERCIEU (JOANNES PETRUS), 
een bekwame diplomaat, te 
Parijs, den 7 October 1704 
geboren, was de zoon van eenen 
Zwitser uit het kanton Frey-

XXIII DEEJ.. D 

burg, hij beoefende de regts-
geleerdheid, en leerde met het 
beste gevolg de oude en nieuwe 
talen. Hij vergezelde, in hoe
danigheid van secretaris, den 
markies DE MONTI op zijn ge
zantschap , naar Polen. Toen 
kort daarna, de koning FRE-
BERIK AÜGDST overleden was, 
wilde Frankrijk STANISLA.CS op 
den troon herstellen, enTEROiER 
droeg veel bij tot de uitvoering , 
van dat verlangen. Het gelukte 
hem den vorst geheel Duüsch-
land te doen doortrekken, zon
der herkend te worden, en in 
Polen werd hij met de grootste 
toejuichingen .van vreugde ont
vangen , doch door de veree-
nigde strijdkrachten van Rusland 
en Dnihchland aangevallen, zag 
STAKISLAUS zich genoodzaakt zijn 
rijk onherroepelijk te verlaten. 
TERCIER verschafte hem de mid
delen om te ontsnappen. Onge
lukkiglijk viel' deze getrouwe 
dienaar in handen van den 
generaal MUNNICH , die hem "in 
de gevangenis deed werpen. Na, 
niet zonder moeite, en na gedu
rende* 18 maanden van het eene 
gevangenhok naar het andere te 
zijn gesleurd, zijne vrijheid te 
hebben bekomen, kwam hij in 
Frankrijk terug, op den oogen-
blik, waarop LODEWIJKXV, Lo
tharingen aan STANISLAUS had 
afgestaan, en met de dochter 
van dien vorst in den echt was 
getreden. Hij werd eerst zonder 
titel, in de zaken van het minis
terie gebruikt: daarna vergezelde 
hij den graaf DE SAINT-SEVERIN, 
naar de conferentiën van •Jlcm., 
en werd belast met het ont-

d 
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werpen der voorloqpige vredes-
punten; eindelijk werd hij tot 
eersten secretaris bij het dep.4 

van builenlandsche zaken aan
gesteld, en tot koninklijke cen
sor benoemd. De goedkeuring, 
welke hij in deze betrekking' 
aan het werk Over den geest 
CMJS.'gaf, berokkende hem eene 
soort van ongenade, welke hij 
zonder gemor verdroeg. Zijne 
verwijdering van het hof deed 
hem echter niet vergeten: de 
hertog van CHOISEDL belastte 
hem met de zamenstelling van 
een vervolg op de Geschied
kundige gedenkschriften over de 
onderhandelingen, ter onderrig-
ting van den dauphin. Dit 
werk is in handschrift te vinden 
in het depot van het ministerie 
van buitenlandsche zaken. Men 
heeft van hem verscheiden Ver
handelingen in de verzameling 
der akademie van schoone let
teren, waarvan hij sedert 1747 
lid. was. Hij overleed plotselijk 
aan eene beroerte te Parijs, den 
21 Jamiarij 1767. Hij verstond 
het Latijn, het Arabisch, het 
Turksch, het Hoogduifsch, het 

Toolsch, het Italiaansch, het 
Spaansch, het Engelsch en het 
Fransen. TERCIER had den 2 

'Junij 3749 brieven van adel
dom bekomen. 

TEREKTIUS AFER (PCBLWS), 
Ie Carlltago, in het jaar 192 
of 193 vóór J. C. geboren, 
werd door de Numidiërs, bij 
de strooptogten, welke deze op 
het grondgebied der Carlhagers 
deden, opgeligt, en aan TEREN-
TITJS LCCANÜS, een' Romeinsch 
senator, verkocht, die hem zeer 

zorgvuldig deed opvoeden, en 
hem, nog zeer jong zijnde, 
vrij maaakte. Deze raadsheer 
gaf hem, volgens het gebruik, 
dat wilde, dat de vrijgelatene 
den naam zoude dragen van 
den meester van wien hij de 
vrijheid erlangd had, den naam 
van TERENTIUS. In de gulden 
dagen zijner vrijheid, vervaar
digde hij zes Blijspelen. De 
edel-eenvoudige stijl, de sier
lijkheid en volmaakte zuiverheid 
derzelve is zoo groot, dat men 
zijne werken aan de voornaam
ste personen van Rome, die het 
best deszelfs taal spraken, aan 
SCIPIO den Afrikaner, aanLE-
LIDS, Wiens bijzondere vriend 
hij was, toeschreef; ook CICERO 
zwaait aan dezelve grooten lof 
toe. Onder al de Latijnsche 
schrijvers is hij degene, die de 
wijze der Grieken, het naaste 
is bij gekomen, zoo wel in de 
wending der denkbeelden, olm 
keuze der uitdrukking; maar 
men verwijt hem, van meestal 
slechts hun vertaler te zijn ge
weest. Hij heeft zijne werken 
niet bezoedeld door de walgelijke 
vuiligheden van ARISTOPHANEEI en 
PLAÜTOS; maar zijne taal is des
niettemin zeerhartstogtelyMn 
daarom des te gevaarlijker voor 
jonge lieden. TERENTICS vemei 
.Rome alvorens den ouderdom 
van 35 jaren bereikt te hebben, 
men zag hem aldaar niet weer.mj 
overleed in het jaar 159 vooi 
J. C. Er bestaat een Leven ïau 
TERENTIDS, door SÜETOKIOS, ei 
volgens anderen, door M®: 
DONATUS beschreven. Zijne I»|* 
spelen hebben eene menigte «» 
00«g»gebad; in 177S telde men 
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er reeds 395, waarvan de Ca
talogus , in de uitgave van Tivee-
Brutjgen,'Va.n dat jaar, voor
komt. Onder de beste uitgaven 
van TEHENTIUS noemt men echter 
die van LINDENBROG , WESTER
HOF en BENTLEY. 

.* TERENTIUS (JOANKES), een 
Duitsche wis- en natuurkundige, 
in 1600 geboren begaf zich on
der de vaders der maatschappij 
van JESUS, bekleedde verschei
den leerstoelen, in de huizen 
zijner orde, én onderscheidde 
Zich door zijne talenten en zijn 
gedrag. Hij bragt verscheiden 
jaren door in Spanje, en te 
Rome in het Romeinsche colle
ge, en heeft verscheiden werken 
nagelaten, waarvan de meest 
bekende zijn: l.o Return natu-
raliumNovaiHispaniw thesaurus, 
sive plantarum, animalium, mi-
neralium, Rome, 1651, in fol.; 
— 2.° Epistolium ex regno Si-
nhrtmi ad mathematicos Euro-
pceos, etc. 

TERENTIOS (JOAKXES, GERAR-
ODS), hoogleeraar der Bebreeuw-
sche taal te Franeker, bij Leeu
warden in 1630 geboren, en 
zeer arm, in 1677 overleden, 
heeft in het licht gegeven:-!.0 

MvditalionespMlologico-Heurwo}, 
Franeker,. 1354, i'n 12.m0; — 
2.° Liber JOBI , C/ialdaice, La-
hne et Graice cumnötis, 1662, 
m 4.tt>; ~ 3,0 Gymnasium 

• Chaldaicum, 1664, in 12.mo; 
~- 4.o Epitome Grammatiem 
üebrmm, JOANKES EOXTORF, 
Brussel, 1665, in 12.™ TE-
TUÏNTWS was ook in de valsche I 

D d 

beschouwingen van het Mas-
soretismus vervallen (zie CAPPEL-
LODEWIJK. —) 

TERRASSON (ANDREAS), priester 
van het Oratorium, oudste zoon 
van eenen raadsheer in het regts-
gebied en landvoogdijschap van 
Lyoh, zijne geboorteplaats, ver
scheen met roem op den kan
sel; hij predikte in do vaste' 
van 1717 voor den koning van 
Frankrijk, daarna aan het hof 
van Lotharingen, en vervolgens 
twee Vasten in de hoofdkerk 
van Parijs, en steeds met den 
meest vleijenden toeval. Hij 
paarde met eene schoone voor-
dragt, een innemend gelaat. 
Zijne laatste Vaste-preken, in 
genoemde hoofdkerk, bragten 
bij hem eene uitputting te weeg, 
waaraan hij te Parijs in 1723 
overleed. Men heeft van hem 
Leerreden (Scrmons), 1726, en 
herdrukt in 1736, 4 dl.% in' 
l2.mo Zijne welsprekendheid is 
even zoo edel als eenvoudig, 
even zoo krachtvol als natuur
lijk. Hij behaagt, wijl hij niet 
zoekt om te behagen. Men ziet 
hem die denkbeelden niet ge
bruiken, welke geene andere 
verdienste dan eenen valschen 
schijn hebben, noch die gezochte 
wendingen, in onze nieuwere re
denaars zoo gemeen,'en die be
ter in eenen roman dan in eene 
leerrede passen. 

- TÉRRASSON (JOANKES) , broeder 
van den voorgaande, te Lyon 
in 1670 geboren, werd dóór 
zijn' vader naar het gesticht 
van het Oraiorkm te Parijs 
2 
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gezonden. Naauwelijks was hij 
deze congregatie ingetreden, of 
hij verliet dezelve; begaf zich 
weder in dezelve, en verliet 
haar voor alijd. Zijn vader, 
over deze wispelturigheid ver
stoord, beperkte hem bij zijn 
testament tot een zeer gering in
komen. TERRASSON, wél verre 
van zich hierover te beklagen, 
scheen er des te welgemóeder 
hij. De abbé BIGNON, van zijne 
verdienste onderrigt, verkreeg 
voor hem in 1707, eene plaats 
bij de akademie van wetenschap
pen, en in 1721, eenen leer
stoel in het koninklijk collegie, 
welken hij bekleedde tot aan 
zijnen dood, in 1750 voorge
vallen. Zijne werken zijn: 1.° 
Lissertation etc. {Beoordeelende 
Verhandeling over den Ilias mm 
HOMERUS), 2 dl.» in I2.m°,vol 
wonderspreuken en zonderlinge 
'denkbeelden. Door eenevalsche 
bovennatuurkunde misleid, ont
leedt hij koel weg, hetgenewat 
met verrukking moet gevoeld 

;worden; :— 2.» Béflexions etc. 
{Overwegingen ten voordeele van 
het stelsel M» LAW); — S.° 
la Philosophie etc. {de Wijsbe
geerte, toepasselijk op alle voor
werpen des gecstes m der rede), 
een werk, vol uitmuntende over
wegingen, een' Christen-wijsgeer 
.waardig; in verscheiden plaat
sen van hetzelve ziet men, hoe
zeer de schrijver, de valsche 
wijsheid haatte, die zich tegen 
de godsdienst, die groote leer-
meesteresse en troosteresse der 
menschen, verheft; zoo wel als 
den partijgeest, die een' zijner 
orde-broeders op den dwaalweg •• 
bragtj ~ 4.n Sethos, een ze

delijke roman, in 2 dl.11, vol 
van een aantal karaktertrekken, 
voorbeelden van zedëkunde, sne
dige aanmerkingen, en soms 
verhevene redeneringen; — 5.» 
eene Vertaling (in het Fransch) 
van DIODORÜS van Sicilië, 7 
dl.", in 12.m°, met eene voor
rede, aanteekeningen en frag
menten , welke van 1737 tot 
1744 in het licht zijn versche-

1 nen. Deze vertaling is even zoo , 
getrouw als sierlijk. Men wil 
dat de abbé TERRASSON dezelve 
enkel ondernam om te bewijzen 
hoezeer de ouden ligtgeloovig 
waren :,in dit geval zou hij in 
zijne bedoeling beter geslaagd 
zijn, door het vertalen van HE-
RODOTÜS of CTESIAS. Een zijner 
grondregels was.- Wat is het ligt-
geloovigste? de onkunde. Watts 
'het ongeloovigste? de onhwm., 

TERRASSON (GASPARDS), broe
der van de beide voorgaanden, 
te Lyon, in 1680 geboren; be
gaf zich in den ouderdom van 
18 jaren in het Oratorium, al
waar hij zich toelegde op de 
beoefening der H. Schrift.ei 

.kerkvaders. Na de humaniora 
en de wijsbegeerte te heüüen 
onderwezen, legde hij zich op 
het predikambt toe, en verwie" 
eenen roem, dengenen oyertrei-
fende, welken zijn broeder AN-
DREAS genoten had. Hij predik»-
te Parijs gedurende vijf ja'™' 
en schitterde vooral gedwee 
eene Vaste in de hoofdkerk;»»1 

zijne aankanting tegen de ue 
sluiten der Eerk, noodzaak^ 
hem tegelijkerlijd decongrega* 
van het Oratorium en den w» 
selte verlaten. Intusschon s c W 
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.het, dat hij in 1744 de bulle 
aannam. Hij overleed te'Parus, 
in 1752. Men heeft van hem .-
l.o Sermons (Leerreden) 1749, 
4 dl.» in 12.m» Deze verzame
ling bevat 29 verhandelingen 
voor de Vaste, losse leerreden, 
drie lofreden, en de lijkrede 
van den grooten dauphin; — 2.° • 
Men heeft hem langen tijd toe
geschreven, een naamloos werk, 
getiteld: Lettres etc. (Brieven 
over de christelijke regtvaardig-
héid), door de Sorbonne gecen
sureerd , wijl het voorname doel 
des schrijvers i s , om het gewe
ten der anti-constitutionnarissen 
(niet aannemers der bulle llni-
genitus), wegens de berooving 
van de Sacramenten, gerust te 
stellen; hij doet in dezelve zeer 
hevige uitvallen tegen den tegen-
woordigeii staat der Kerk, en 
schildert denzelven met dé zwart
ste kleuren af. 

TERRASSON (MATTHEUS) , te Lyon, 
in 1669 van adellijke ouders, 
uit hetzelfde geslacht van de 
voorgaa'nden geboren, kwam te 
Parijs, alwaar hij in 1691, tot 
advokaat werd bevorderd. Diep 
ervaren in de kennis van het 
geschreven regt, werd hij, als 
't ware de godspraak van den 

, lyonnees, en van al de overige 
gewesten, welke dat regt volgen. 
De regtsgeleerdheid doofde in 
hem den smaak voor de letter
kunde niet uit. Gedurende vijf 
jaren werkte hij mede aan het 
Journal des Savans (Dagblad 
der Geleerden), en gedurende 
eenige jaren bekleedde hij den 
post van koninklijk censor; hij 
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overleed te Parijs, in 1734. 
Men heeft eene verzameling zijner 
verhandelingen, pleitreden, me-
moriën en raadplegingen in het 
licht gegeven.—Zijneenige zoon 
ANTONIÜS, te Parijs, in 1705 
geboren, advokaat bij het par
lement , schreef op last van den 
kanselier D'AGDESSEAÜ, die-in 
hem vele talenten erkende, de 
Histoire etc. (Geschiedenis der 
Romeinsche regtsgeleerdheid), 
1750, in fol., een werk vol ge
leerde nasporingen, in eenen 
zuiveren en sierlijken stijl ge
schreven. De schrijver werd ach
tereen volgend benoemd, totraads• 
heer in den raad van Dombes, 
tot advokaat der geestelijkheid, 
tot hoogleeraar bij het koninklijk 
collegie, en eindelijk tot kan
selier van Dombes. Hij overleed 
in 1782. Nog heeft men van 
hem: 1.° Mélanges etc. (Geschied-
letterkundig'e, regtsgeleerde en 
critisehe mengelingen), 1768, 
in 12."10; — 2.° 'Mémoires 'etc. 
(Verhandeling over de plaatsbe
schrijving .van Parijs), enz. 

* TERBAY (JOZEF MARIA), al
gemeen tegen-boekhouder der 
geldmiddelen in Frankrijk, en 
minister van staat onder LODE-
WÏJK XV en LODEWIJK XVI, in 
1715, te Boen, in het Fran-
sche Loire-dept. geboren, volgens 
sommigen was zijn vader alge
meen pachter, en volgens an
deren eenvoudig notaris geweest. 
Een zeer rijke oom, die een 
groot gedeelte zijner fortuin aan 
den regent te danken had, en 
den eerste lijfarts der moeder 
van den hertog van Orleans 

d 3 
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was, deed hem in het collegie 
' van Jmlly opnemen, alwaar hij 

zijne eerste studiën ten einde 
bragt: hij ontving daarop het 
subdiaconaat, en kocht eenen 
post van geestelijk-raadsheer, bij 
het parlement van Parijs. Er 
opende zich * voor hem weldra 
eene schitterende loopbaan. Erf
genaam van de aanzienlijke be-
zittingen zijns ooms, bezat hij 
daarenboven, de voor een staats
man vereisen te talenten : _ en 
ofschoon zijn uiterlijk, en zijne 
geringe welsprekendheid, niet 
te zijne gunste innamen, zoo 
vergoedden de beminnelijkheid 
zijner manieren, en de duide
lijkheid , die in zijne redevoerin
gen heerschto, het gemis dezer 
voorregten. Het was door, tij
dens'het algemeene ontslag der 
parlementsleden, in 1755, zijne 
zaak van die van zijn genoot
schap te scheiden, dat hij de 
•bescherming 'van mevrouw DE 
POHPADOUP. verwierf, met welke 
hij aan de uitroei/ing der Jesui-
ten werkte. Tot rapporteur des 
konings in deze zaak benoemd, 
.werd hij achtereenvolgend, hoofd 
van den raad van CONDÉ , alge
meen tegen-boekhouder der geld
middelen (1769), minister van 
staat, commandeur - secretaris 
xler orden des konings (1770), 
en drie jaren later, algemeen di
recteur der gebouwen. De schat
kisten des rijks waren uitgeput, 
zonder dat men er aan dacht om 
de buitensporige uitgaven in te 
krimpen. In dezen neteligen 
toestand, vaardigde de minister, 
ter voorkoming van grooter on
heil, het edikt uit, hetwelk de 
rescriptiën uitstelde of schorste, 

en ofschoon, door de bekwaam
heid van den abbé TEIUUÏ, dit 
edikt geenerlei bankeroet te weeg 
bragt, verwekte het echter ge
mor, waarbij de minister niet 
gespaard werd. 'Men beschul
digde hem, van zich naar de 
luimen der gunstelingen en ho-. 
velingen te voegen, en voor de 
klagten des publieks ongevoelig 
te zijn; en soms konden zijne 
antwoorden aanleiding tot deze 
beschuldiging geven. De aarts
bisschop van Narbonne, DIIAON , 
verweet hem eens dat eene zijner 
handelingen er naar geleek, alsof 
hij het geld uit de zakken wilde 
halen , waarop hij toornig ant
woordde: » Wel, waaruit wilt 
gij dan, dat ik het anders ha
len zal?'- Een andermaal zeide 
men hem: » Zulk eene handel
wijze is onregtvaardig..." •<-'-

.» En, wie heeft u gezegd, dat 
zij regtvaardig is?" antwoordde 
hij zeer koelbloedig. Bij zekere 
gelegenheid verklaarde hij echter 
aan LODEWIJK XV, dat men de 
belasting niet hooger op kon 
voeren; en dat ter voorkoming 
van de terugkeering der wan
orde, welke hij hersteld had, 
men door hervormingen» bezui
nigingen en de afschaffing van 
misbruiken, de uitgaven naar 
den maatstaf der inkomsten be
hoorde te regelen. Waarheid is 
het ook, dat zijne rekeningen 
over 1770, 1772 en 1774 voor
beelden van orde en naauwkeu-
righeid zijn; zij zijn gedruMi 
in de Vekamelinc] der afgelegde 
rekeningen van 1758 tot Ivo/-
Toen LODEWIJK XVI deiir troon , 
besteeg, was het de abbé TEK- I 
RAV, die het edikt ontwierp, a® 
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intrekking van het regt van Vro' 
lijke komst tot de regering (Joyeuoo 
avénement. Zie LODEWIJK XVI), 
welke deze vorst aan zijne onder
danen verleende. Daar de nieuwe 
regering het getal der vijanden 
van den abbé TERRAY, nog steeds 
vermeerderde, zoo vraagde hij 
zijn ontslag, en verliet het mi
nisterie. Hij is te Parijs, den 
18 Februarij 177S overleden. 
Zijn lijk werd naar zijn landgoed 
la Motte vervoerd. DeabbéTER-
M Ï scheen gestreng in zijn be
heer'der financiën, maar hij 
herstelde, voor zoo veel als het 
mogelijk was, de orde in dezelve. 
Ofschoon hij de schatkist geheel 
uitgeput had gevonden, liet hij in 
dezelve, bij zijn ontslag, 54 milli-
oenen ach ter, en hij heeft er vooral 
toe bij gedragen, om de uitgaven 
met de inkomsten overeentebren-
gen. Het is te vooronderstellen, 
dat met den geest van spaarzaam
heid, welken LoDEWHK XVI 
openbaarde, het hem,_ indien 
hij langer aan het ministerie 
ware gebleven, zou gelukt zijn, 
den staat der geldmiddelen ge
heel en al te herstellen. Men 
raadplege Memoriën van den abbè 
TERRAY, Londen, 1776, 1 dl. 

* TERREROS Y PARDO (STEPHA-
NÜS), een geleerde Spaansche Jö-
suit, te Val Trucios, in Biskaaije, 
den 12 Julij 1707, geboren. Hij 
bekleedde eenen leerstoel in het 
collegie der addellijken te Ma
drid. De vernietiging der Je-
suiten brak zijuen werkkring 
af, en hij begaf zich naar Italië. 
Hij verbleef langen tijd te Bologm 
en in Toskanen, en vestigde zich 
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vervolgens te Forli. Pater STE-
PHANUS was de Italiaansche taal 

; in zulk eenen volmaakten graad 
meester, dat hij regels in het 
licht gaf, om dezelve met ge-
makkelij kheid teleeren. Hij was 
lid van verschillende geleerde 
genootschappen, en overleed te 
Forli,, den 3 Julij 17S2. Er 
bestaat van henl •• 1.° eene Ver
taling van het Schomvtooneel der 
natuur, door den abbé PLUCHE, 
met een aantal geleerde aan tee-
keningen verrijkt, Madrid, 1753 
— 55, 16 dl.» in4.t° Dit werk 
bragt hem op het denkbeeld 
der zamenstelling van 2.° zijn 
Woordenboek der wetenschap
pen en kunsten in het Latijn, 
Spaansch, Fransch en Itali-
aansch, Madrid, l .edl. in fol., 
1785, 2." dl. 1787, de beide 
andere werden in 1793 in het 
licht gegeven. Toen pater TER
REROS Spanje verliet, had hij 
van zijn werk nog slechts het 
eerste en een gedeelte van het 
tweede deel in het licht gege
ven. De Graaf FLORIDA BLANCA , 
liet het overige gedeelte van het 
handschrift bijeenzamelen, en 
het geheele werk werd onder 
het opzigt van dien minister in 
4 dl.n in fol. gedrukt; — 3.° 
Paleographia espanola; — 4." 
eene Spraakkunst o! Regels over 
de woordvoeging der Italiaansche 
taal; verscheiden handschriften 
van dezen geleerden Jesuit over 
de wiskunde, wijsbegeerte enz. 
geraakten bij zijn overhaast ver
trek uit Spanje verloren. Vruch
teloos liet de graaf FLORIDA 
BLANCA er de naauwkeurigste 

| nasporingen naar doen. 
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TERTIIE (JOANNES BAPTISTA 
»o), te Calais, in 1610'geboren, 
liet zijne studiën varen, om zich 
onder de krijgsbenden te bege
ven, en deed verschillende rei
zen, zoo; te land als ter zee. 
In Frankrijk teruggekeerd, be
gaf hij zich in 1635, te Parijs, 
onder de dominikanen. Zijn ijver 
voor de bekeerihg der zielen, 
deed hem als missionaris naar 
de Amerikaansche eilanden zen
den, alwaar hij met vrucht 
™S z a , a m* was. Hij kwam in 
lb58 daarvan terug, en over
leed te Parijs, in 1687, na in 
net licht te hebben gegeven 
zijnes Jlktoire etc. (Jlgemeene 
geschiedenis der door de Fran
seken bewoonde Antülische ei-
landen), 4 dl.» in ,4.*, 1667 — 
1671, een werk met meer naauw-

; ™higheid geschreven. Het eerste 
oei bevat hetgene wat er is 

• voorgevallen bij de vestiging der 
fensohevólkplantingenfheu.e 
^ natuurlijke historie; het S.e 

der West-Indien sedert den vrede 
van Breda, 

n TERTRE (FnANGKCÜS JOACHIM 

™ R T » « ) , ie Saint-Malo, in 
1715 geboren, begaf zich onder, 
de Jcsuiten, alwaar hij gedu-

onderwees. Aan de wereld te
ruggegeven, werkte hij ' met 
**»«<.•. eu I.A P0RTE Ln de 
tijdschriften, en maakte zich 
vervogensdoorverscleideaw 
ken tóendL De v o o r n a a S 
-Hjn. l.o 4brege elc. (Beknnnfp 

üJ-Mn l2.mo Dit werk kan met 

genoegen onafgebroken gelezen 
-worden, en het bevat de voor-
deelen eener beknopte tijdreken
kunde , zonder er de dorheid van 
te hebben. Het verhaal is ge
trouw, eenvoudig, duidelijk en . 
vrij' vloeijend; de stijl, hoewel 
eenigzins flaauw is in het alge
meen .zuiver en verraadt eenen 
goeden smaak; de portretten vol
gens natuur, en niet volgens 
de verbeeldingskracht. De lieden 
van smaak, die de thans zoo 
zeer in zwang zijnde filozofische 
kleingeestigheid, die der geschie
denis zoo weinig betaamt, niet 
beminnen, verkiezen dit werk. 
verre boven dat, hetwelk de 
abbé MIIXOT onder denzelfden 
titel heeft geleverd; — 2.°Ms-
toire etc. {Geschiedenis der be
roemde zamenspamdngen enza-
menzweringen\ 10 dl.», in 12.moj 
waarin alles niet gelijk is, maar 
welke belangrijke bijzonderhe
den aanbiedt; — 3.° De beide 
laatste deelen van de Vermake
lijke -Bibliotheek; •waarin men 
meer keuze zoude .wënschen; 
zij zijn het eerste niet waardig; 
— .4.0. Almanak der schone 
kunsten, later bekend onder 
den naam van het LeUerlcunaig 
Frankrijk, waarvan er sedert 
1752 achtereenvolgend verschei
den deelen zijn in het licht ge
geven. Do TERTnE overleed in 
1759. —• Men moet hem onder
scheiden van RUBOLF DU TERTIO 
mede een Jesuit, te Alewfi* 
in 1677 geboren, en in 17tM • 
overleden, schrijver eener ™e' 
derlegging van het BovennalnW' 
kundig stelsel van pater MALE-

BKANCHE, 3 d l . n i n l 2 . r n 0 , 171», 
en van de Gesprekken over de 

http://3dl.ninl2.rn0
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waarheden 4®'godsdienst, 3 dl.» 
in 12.™, 1743. 

. • '•* TERTRE ( M A R G A R E T H A LODE-
WIJK, FBANCISCDS DÜPOUT DU), 
minister van LODEWMK XVI, en 
zoon van FRANCISCÜS JOACHIM, 
te Parijs, den 6 Mei 1754 ge-
horen, volbragt zijne studiën in 
het collegie van Lommncden 
Groote, werd in 1777 'tot ad-
vokaal bevorderd, ;en was door 
zijne talenten en zijne regtscha-
penheid het sieraad der pleitzaal. 
In 1789, werd hij tot kiezer be
noemd, en tijdens de organisatie 
der eerste municipaliteit, werd 
hij plaatsvervangend maire, en 
later gemeente-procureur. Hij 
nam de staatkundige grondbe
ginselen der nieuwigheids-pre-
dikers aan, doch toonde zich 
daarbij steeds gematigd. Toen 
de heer DE LAFAÏETTE eenigen 
invloed aan het hof bekwam , 
maakte hij DÜ TERTRE aan Lo-
DEWXJK XVI bekend, die, op 
de gunstige verslagen betrekke
lijk dezen generaal, hem in 1790, 
tot minister van justitie benoem
de. Men had juist de constitutie 
ingevoerd, en DO TERTRE stelde 
zich voor, dezelve naauwkeurig 
optevolgen; maar zijne pogingen 
waren vruchteloos, de opstan
delingen die heerschten, wilden 
niet dan wanorde en regering
loosheid, en hij zag zich het 
voorwerp van verschillende aan-
klagten. Tijdens het vertrek van 
LODEWMK XVI naar MonMedy, 
bragt hij de zegels van den staat 
in de vergadering, welke hem 
beval dezelve terugtenemen, en 
hij had de zwakheid het bevel 
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te zegelen, om den koning in 
hechtenis te nemen. Zijne ge
dweeheid voor de bevelen der 
vergadering was hem in geenen 
deele nuttig, want hij werd an
dermaal als koningsgezinde aan
geklaagd, doch op nieuw ge
lukte het hem zich teregtvaar-
digen. Op den 10 Augustus 
1792, bevond hij zich in het 
kasteel der Tuileriën, en scheen 
den toestand van zjjnen door-
luchtigen meester opregtelijk te 
beklagen. In de proscriptie be
grepen, die ten gevolge van de
zen dag plaats had, werd hij 
naar het hooge hof van Orleans 
verzonden, maar hij ontsnapte'* 
aan de moordtooneelen van Ver-
sailles, waarin de ongelukkige 
gevangenen sneefden, welke men 
uit de eerstgenoemde stad aan-, 
voerde. De Jakobijnen, die reeds 
sedert lang voor hem het scha
vot hadden voorbereid, beschul
digden hem van de vrijheid der 
drukpers te hebben belemmerd. 
Vruchteloos voerde hij genoeg
zaam sterke bewijzen aan, om 
deze gezochte beschuldiging te 
verijdelen; hij beriep zich zelfs 
op de getuigenis van MARAT, 
toenmaals de afgod van het 
gemeen, en dieeenen groo ten 
invloed op de conventie had; 
DÜ TERTRE werd ten dood ver

oordeeld. Toen men hem zijn 
vonnis voorlas, riep hij uit: 
» De omwentelingen dooden de 
menschen, de nakomelingschap 
beoordeelt hen!" Met moed 
onderging hij de doodstraf, den 
29 November 1793. Men heeft 
van hem: Principes elc. {Grond* 
beginselen en plan betrekkelijk de 
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instelling der regterlijke magl). 
Ook, beschouwt men hem als 
een der schrijvers van de His-
toire etc, (Geschiedenis der om
wenteling) , door twee vrienden 
der vrijheid, 1793—1820,20 
dl.», in 18.mo 

TURTUtXIANÜS (QUINTDS S E P -
TIMÜS FLORENS), een priester 
van Carthcigo, en beroemde 
kerkleeraar.'der 2.« en 3." eeuw, 
•was de zoon van een' Romeinsch 
hoofdman, onder den landvoogd 
van Afrika. ' Nadat de stand
vastigheid der martelaren hem 
omtrent ...de begoochelingen des 
heidendoms de oogen had ge
opend, werd hij christen, en 
verdedigde moediglijk het geloof 
van J. C. Zijne deugden en be-, 
kwaamheden deden hem tot het 
priesterschap verheffen. Van 
Carthago begaf hij zich naar 
Rome. Het was in deze stad, 
dat hij gedurende de vervol
gingen van keizer SEVERUS zijne 
Apologie of Verdediging, der 
Christenen schreef, welke in 
hare soort, een meesterstuk 
van welsprekendheid en geleerd
heid is. TERTUIXIANUS bezat 
eene levendige, vurige en vrucht
bare genie: Ofschoon hij niet 
zeer voordeelig over zijne stu
diën spreekt, bewijzen zijne 
geschriften genoegzaam, dat hij 
allerlei wetenschappen beoefend 
had. Men ziet dat hij den 
E. JÜSTJNÜS en den H. IREJS'EÜS 
veel gelezen had. In alle ker
ken maakte hij zijnen naam 
door zijne werken beroemd. Hij 
deed de ketters van zijnen tijd 
verstommen, en bragt er velen 
tot het geloof terug; door zijne 

vermaningen moedigde hij de 
christenen aan om den martel
dood te verduren. TERTUUIA-
NDS was van natuur hardvochtig, 
hetwelk hem steeds tot de uiter
ste gestrengheden medesleepte. 
» Het scheen, zegt een schrij
ver , dat het Evangelie voor hem 
nog niet gestreng genoeg was. 
Deze zoo kloeke en onverzette
lijke genie liet zich echter door 
de droomerijen van den dweep-
zieken MONTANDS verleiden, ,en 
wat nog meer te betreuren is, 
hij bloosde niet de leerling te 
worden van twee gelükzoeksters 
PRISCILLA en MAXIMILLA, die 
beweerden ingevingen te ont
vangen, en zich met profeteren 
bezig hielden: het vrij gewone 
lot van menschen, wier deug
den iets van de drift der harts-
togten schijnen te behouden, 
en die, zelfs terwijl zij goed doen, 
zich veeleer schijnen oyertege-
ven, aan de onstuimigheid hun
ner natuurlijke inborst, dan 
eenen pligt te vervullen, waar 
welke zijde dergelijke menschen 
zich ook wenden, zij gaan.al
tijd verder dan anderen, ueze 
tegelijk zoo beroemde en zoo 
gevaarlijke man, overleed m 
het jaar: 220. Men is vannj-
Ding dat hij zich op hel « j * 
van zijn levert van de sedans-
sen afscheidde; maar men VIM 
nergens eenig spoor, «a tJJ 
hunne dwalingen heeft v e r 
deeld. De werken van Tew» 
HARDS moeten in tweeaMeew 
gen gesplitst worden: degene-
welk! hij voor zijnen va hef» 
geschreven, en die welke «J 
na zijnen overgang tot het W 
lanïsmus in het licht gal. 
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de eerste behooren: 1." de boe
ken over het Gebeden, het Doop
sel; — 2.° zijn Verdedigschrift 
der christelijke godsdienst. Dit 
is zijn meesterstuk, en welligt 
het volmaaktste en kostbaarste 
werk der christelijke oudheid, 
— 3.0 Over het geduld; —ét.0 

Vermaning tot den marteldood; 
— 5.° twee Boeken aan zijne 
Vrouw .(*); — 6.° dat 'over.de 
getuigenis der ziel; T - 7 . ° diete-
gen de schouwtooneelen en de 
afgoderij. De schrijver doet 
zien dat de schouwtooneelen, 
eene aanleiding tot afgoderij, 
zede-bederf en wellust zijn. Hij 
spreekt over eene vrouw, die 
in den schouwburg geweest 
zijnde, er door den duivel be
zeten uit terug kwam. Toen 
de exorcist aan den geest der 
duisternis vraagde, hoe hij het 
had durven wagen, eene chris
telijke vrouw aanteranden, ant
woordde deze: Wijl ik haar 
in mijn huis heb gevonden; —• 8.° 
De uitmuntende Verhandeling 
over de verjaringen of presorip-
tiën tegen de ketters; — 9 . ° 

twee Boeken legen de heidenen; 
— 10.° een tegen de joden.; — 
11.° een tegen HERMOGEKES, 
•waarin hij tegen dezen aarts-
ketter bewijst, dat de stof niet 
eeuwig kan zijn, maar dat God 
haar van niets heeft voortge-
bragt; eene waarheid, welke 
zelfs de beroemdste füozofen 
(PtAT0, THALES, - PniLOLAÜS, 
•JAMBLÏCDS,' PAOCLUS en vporal 
.HIEROCLES), zoowel als de chris
ten-leeraren, ofschoon op eene 
minder beslissende en minder 
zich gelijk blijvende wijze, 
mede erkend hebben; — 12.° 
een Boek tegen de Valentinianen, 
waarin hij zich meer toelegt, 
om hen belagchelijk te maken, 
dan om hen te wederleggen; 
—- 13.° Over de boetvaardigheid, 
deze is eene der best afgewerkte 
verhandelingen van TERTULLI-
ANDS; — 14.0 Scorpiace, een 
geschrift om cle ongeloovigen 
tegen het venijn der gnostikers, 
welke hij schorpioenen noemt, 
te waarschouwen. Die der tweede 
afdeeling (**) zijn: ï.° de vijf 
Boeken.tegen MAHCION; — 2.° 

(*) De verpligling der priesters tot den ongehuwden staat was toen
maals nog geen wettelijk voorschrift der Kerk. Vertaler. 

.(**) In een voor mij liggend wei% getiteld: Choixde monumens' pri-
miiifs de 1'Eglise Chrétienne etc. Parijs, 1837. Royal in 8.™,waarin 
onder andere de Fransche vertaling van 22 dei' werken van TERTTO-
IIANÜS voorkomen,, vindt men tevens een Volledige lijst-van al de ge-
schriften van dezen kerkvader, met deselfde onderscheiding, welke 
DE BELLER maakt, tussehen die welke TEMDUIAJIDS vóór zijnen over
gang tot de montanisteiï géschreven heeft, en die ivelke na sijne af
valligheid zipi yoorigebragt; doch onder de eersten, worden aldaar 
enkel gerangschikt, de Verhandelingen omv hét Doopsel,'over de Boet
vaardigheid en over het Gebed, terwijl volgens dien verzamelaar (J. 
•*• <-,. JJÜCHOB), al .de overige tot de tweede Serie souden behoor en. 

Vertaler. 

http://'over.de
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de Verhandelingen over de ziel 
en het vleesch van J. C; — 
3.o Over de, opstanding des 
vleesches; — 4.° het Boek der 

• kroon; — 5.° Verhandeling over 
den mantel, dat is de kleeding 
der filozofen, welke velen, bij 
hunnen overgang tot het chris
tendom niet meenden te moeten 
afleggen; — 6 . ° het Boek aan 
SCAPULA; •— 7.o de Geschriften 
tegen PRAXEAS; — 8.° de Boe
ken over de kuischheid; •— Over 
de vlugt in de vervolging; — 
Over het vasten; — Over de 
vermaning tot de kuischheid 
enz. enz. De Latijnsche kerk
vaders, die na TERTUIAIANUS 
hebben geleefd, hebben zijn; 
ongeluk betreurd, zijnen geest 
bewonderd en zijne werken be
mind. De H. CÏPRIANÜS las 
dezelve vlijtiglijk, en wanneer 
hij naar dezen schrijver vraagde, 
was hij gewoon te zeggen: 
Geef mij den meester. VINCEN-
TIDS VAN LERINS verzekert» dat 
hij onder de Latijnen is geweest, 
wat OJRIGENES onder de Grieken 
was, namelijk de eerste man 
zijner eeuw." Ofschoon de 
kracht zijner verbeelding, welke ' 
hij even, zoo rijk als schoon 
bezat, hem dikwijls met uit
muntende redeneringen, meer 
oratorische dan overtuigende 
argumenten heeft doen paren, 
is toch in het algemeen het 
kenmerk zijner geschriften, de 
bondigheid. » Zij bevatten, zegt 
de zoo even aangehaalde schrij
ver^ zoo vele uitspraken ais 
woordep, en deze woorden zijn 
even zoo vele zegepralen." De 
val van dezen grooten man moet 
des te meer verwonderen, daar 

hij in zijne Apologie der chris
tenen (§. 39), eene buitenge
wone vrees voor de excommuni
catie aan den dag legt, welke 
hij eene vervroeging van het 
toekomstige oordeel noemt. Na 
denzelven was hij trotsoh, aan 
zijn 'gevoelen gehecht, en dreef 
hij den spot met de kerkelijke 
censuren. Hoe schoon zijne 
genie ook was, scheen zij van 
de eerste grondbeginselen ont
bloot, wanneer hij zijne dwa
lingen wilde verdedigen; hij 
maakte zich belagchelijk door 
zijne geestdrijverij, vooral toen 
hij, op het gezag der droome-
rijen van PRISCIIXA en MAXI-
MIIAA , in eene ernstige twist-
rede trad over het gelaat en de 
kleur eener menschelijfce ziel. 
Later de montanisten verlaten 
hebbende, werd hij de vader • 
eener nieuwe sekte. Degene 
die dezelve uitmaakten, namen 
den naam van Tertwllimfen 
aan. Zij hadden eene kerk te 
Carthago, tot op den tijd van 
den H. AUGUSTINÜS, als wan
neer, zij hunne dwalingen heten 
varen. De beste uitgave van 
TERTDLLIANÜS is die van Venetië, 
1746, in fol. Ook vindt men 
de werken van TERTDLHAMS 
in de Bibliotheek der herkauw** 
Parijs, 1827. 

••'•* TERZI (FRANCISCÜS), fn 

beroemde Italiaansche schilder. 
te Bergamo, in 1540 geboren-
beoefende zijne kunst te;G«(« 
en te Rome, alwaar hij zich voor-
deelig bekend maakte, en weW» 
veel roem verwierf. TERZI neg 
zich vervolgens naar Duf^ 
land; en na verscheiden steden 
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bezocht te hebben, alwaar hij 
verscheiden schilderijen vervaar
digde, hield hij zich ieWeenen 
op. Keizer MAXIMILIAAN II be
lastte hem met een werk i waar
van hij zich zoowel kweet, dat 
deze vorst hem tot zijnen:eer
sten schilder benoemde, en hem 
vervolgens, voor hem en zijne 
nakomelingen een privilegie van 
adeldom verleende, een in 
Duitschland zeer zeldzaam gunst
bewijs. Bijna al de vorsten van 
-dat land trokken partij van de 
talenten van TERZI, en hij ver
rijkte met zijne schilderijen: 
Oostenrijk, Bohemcn, Hongarije, 
Karinthen, Krain enz. Hij kwam 
in 1589 in Italië terug, ver
bleef eenigen tijd te Florence, 
en vervaardigde er onderschei
dene schilderijen: een der beste 
aan den H. LAURENTIDS opge
dragen , vindt men in de kerk 
van dien naam. Op.het einde 
zijner dagen, begaf TERZI zich 
naar Rome, alwaar hi j , hoog 
bejaard, overleed. 

TERZI. — Zie LANA-TERZI. 

TESAÜRQ (EMMANUEL), een pie-
monteesch wijsgeer en geschied
schrijver der 17.e eeuw, ver
diende door zrjne talenten het 
vertrouwen zijner meesters, en 
het was op hunnen last dat hij 
de Geschiedenis van Piemont, 
en later die der hoofdstad van 
dien staat ondernam. De eerste 
verscheen in het licht te Bo-
logna, in 1643, in 4.*°-en die 
van Turin in die stad, 1679, 
2 dl.», in lol. De studiën, 
weike hij zich voor deze beide 
werken moest getroosten, ver

schaften hem de gelegenheid, 
om bouwstoffen te verzamelen, 
tot eene algemeene geschiedenis 
van geheel Italië. Hij beperkte 

: dezelve en vervaardigde er eene 
verkorting van, die zich enkel 
tot de tijden bepaalde, waarop, 
dit land- aan barbaarsche konin
gen was onderworpen geweest, 
Turin, 1664, in fol. [TESADRO, 
te Turin, in 1591 geboren, 
overleed aldaar in 1677]. , 

TESCHENMACHËR (GARNIER),^-
Flberfeld, in het hertogdom 
Berg geboren, calvinist predi
kant te Xanten en Kleef, over
leed te Wezel in 1638. Het 
voornaamste zijner werken is 
Jaarboeken der hertogdommen 
Kleef, Gulilt, Berg eti aangren
zende landen, in het Latijn, 
Arnhem, 1638-, in fol. Elk 
gedeelte dezer Jaarboeken wordt 
voorafgegaan, door eene aard
rijkskundige beschrijving van 
het gewest, waarvan hij de ge
schiedenis levert': JUSTDS CHRIS-
TOFFEI, DITMAR (zie dat artikel,) 
heeft er eene uitgave van gele
verd, Frankfort en Leipzig, 1721 
in tol. Dezelve is verrijkt met eene 
kaart, die het land voorstelt, 
zoodanig als hetzelve in de mid
deleeuwen was, met handvesten 
en geleerde aanteekeningen, die 
soms werkelijke verhandelingen 
zijn; zoo als die, welke den 

•oorsprong en de opvolging der 
hertogen van Limburg betreft, 
blz. 430. JOAKNËS THOMAS BRO-
SIUS randde de Jaarboeken van 
TESCHENMACHËR aan, in een werk 
dat denzelfden titel voert? TE
SCHENMACHER heeft ook nog eeni-
ge godgeleerde werken, over-
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eenkomstig de vooroordeelen der 
godsdienst, welke hij volgde, 
nagelaten. 

TKSSÉ (RENÉ FROULAY, graaf 
BË) , in het voormalige Fransche 
gewest Maine, uit eene oude 
familie geboren', diende vroeg
tijdig en met roem. Na in 1693, 
de blokkering van Pignerol te 
hebben doen opheffen, voerde 
hij, gedurende de afwezigheid 
van den maarschalk CATJNAT, 
het opperbevel in Piemont, en 
-werd zelf maarschalk in 1703. 
Hij begaf zich in het volgende 
jaar naar Spanje, alwaar hij 
voor Gibraltar en Barcelona het 
hoofd stiet. Het opbreken van 
laatstgenoemd beleg was den 
vijanden zeer voordeelig, hij 
Het in zijne legerplaats onnoe-
mehjken voorraad achter, en hij 
nam met zulke overhaasting de 
vlugt dat hij 1500gekwetsten, 
aan de menschlievendheid van 
den Engolschen generaal, graaf 
PETEHBOROÜGH , achterliet. Ge
lukkiger in 1707, verdreef hij 
de Piemontezen uit Dauphiné. 
i)e afkeer van de wereld boe
zemde hem, in 1722, het voor
nemen m, om zich onder de 
camaldulenzerstebegeven; maar 
hy was verpligt zijn toevlugts-
oord te verlaten, om zich met 
de aangelegenheden van Frank-
ryhm Spanje te belasten. In 
1725, teruggekeerd zijnde, be-
gat hij zich weder naar zijne 
afzondering, en overleed inde-
*-•'• „ ' ^ 

J!) Z i e , - h i e f .^? e stelling: Merilo dixeris sacram scripturameame» 
ffiJTtm,mm smris> Partim epistolis decretalibus• summorumpon 
roSnet mS exPlkant sacram ^ripturam, partim taeru conciW 

zelve den 10 Mei deszelfden 
jaars, in den ouderdom van 74 
jaren, den roem nalatende van 
een schrander onderhandelaar, 
en een regtschapen man. De 
gevoelens van godsvrucht, welke 
zijne laatste dagen bezielden, 
bewijzen dat het gedruisch der 
wapens, en de verstrooiingen 
der staatszaken, zijn godsdien
stig gevoel niet 'verzwakt hadden. 
Men heeft in 1806, in het Jicht 
gegeven: Mémoires etc. (Gedenk
schriften en Brieven van den 
maarschalk DE TESSE), 2 dl.n, 
in 8.v° (Zie COSNAC.) 

TESTEFORT (JOAXNES), een re
ligieus der orde van den H. Do-
MINICÜS \ te Lyon, in 1596 ge-
boren, kwam, na zijne geloften 
in een klooster dier stad te 
hebben afgelegd, zijne godge
leerde studiën, te Parijs, m 
hét aan de universiteit verbon
dene geslicht zijner orde,' M> 
Jacobsstraat, volbrengen. Hij 
werd licentiaat in 1626. j>» 
de verdediging der thesis, Ma-
jeure ordinaire (gewone grootej 
genaamd, onder het voorzitter
schap van den doctor der £>or-
bonne IZAAK ÏÏABERT, en aw 
bisschop van Fabres, stond fl'J 
in dezelve eene stelling voor, 
waarin de rector der universi
teit iets meende te ontdekken» 
dat den ultramonlaanschen aan
matigingen , op het gezag fl« 
vorsten gunstig konde zipU' 
Men had juist het werk van 
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den Jesuit SANTAREL, veroor
deeld om verbrand te worden. 
(Zie SAKTARBL). Ofschoon hij 
niet tot de faculteit der godge
leerdheid behoorde, achtte de 
rector het van zijnen pligt, 
zich tegen de thesis van den 
dominikaner te verheffen: dien 
ten gevolge verwees hij dezelve 
naar eene vergadering van drie 
andere faoulteiten, en deed al
daar een besluit uitvaardigen,. 
bij. hetwelke broeder TESTEFORT 
veroordeeld werd om dezelve 
aftekeuren , et}, op straffe van 
eeuwig interdict, dezelve te ko
men herroepen. De geestelijk
heid van Frankrijk, toenmaals 
in algemeene vergadering ver-
eenigd, vond dat het noch aan 
taalkundigen, noch aan genees
kundigen , noch zelfs 'aan regts-
geleerden toekwam, om eene 
godgeleerde stelling te censure
ren. Middelerwijl verscheen er 
eene verklaring des konings, 
van 13 December 1626, die het 
besluit .vernietigde, en aan den 
rector en aan wien het ook zijn 
mogt, de voortzetting der uit
voering vérbood. Het parlement 
wilde aan dezen nieuwen twist 
deelnemen; maar de koning 
bragt hetzelve tot zwijgen. Pa
ter TESTEFORT ging met zijn 
licenciaat voort, tot in Novem
ber 1627, als wanneer hij, daar 
hij zich het voorwerp van nieuwe 
vervolgingen zag, de partij koos, 
om zich naar zijn klooster te 
Li/on te begeven. Het algemeene 
kapittel zijner orde, te Rome 
m 1629 gehouden, stelde hem 
schadeloos voor het doctoraat, 
hetwelk hij niet had kunnen 
bekomen, door hem den titel 

van meester in de godgeleerd' 
heid optedragen, met het regt 
om te onderwijzen. Hij onder
wees openlijk, tot aan zijnen 
dood, in 1644 voorgevallen, te 
JLyon, de wijsbegeerte en de god
geleerdheid. Men heeft van hem: 
l.o Philosophice thbinisticm versi-
bus concinmtai, pars prima com-
plectens dialecticam, logicam et 
physicam elaboratas, op kosten 
zijner leerlingen gedrukt, Lyoii, 
1634, in 16.n>o Hij stelde zich 
voor om de bovennatuur- en 
zedekunde in denzelfden vorm 
te behandelen; men weet ech
ter niet of hij dit ontwerp heeft' 
uitgevoerd; — 2.° Le Chemin 
etc. (De weg der volmaaktheid, 
of de Spiegel der hemelsche en 
goddelijke zeden), de vertaling 
van een stukje van den heiligen 
THOMAS van Aqaino, met vele 
bijvoegselen, Het werk was voor 
de drukpers gereed, de schrij
ver had het privilegie bekomen. 
Men weet echter niet of hetzelve 
gedrukt is. 

TESTELIN (LODEWWK), een 
schilder, in 1615, te Parijs 
geboren, overleed in dezelfde 
stad, in 1655. De schilderij 

, der opwekking van TABITHA door 
den E. PAIJLÜS, welke men in 
de Lieve-Vrouwe-kerk ziet, doet 

' het frissche en mollige van haar 
koloriet, het bevallige en edele 
van hare zamenstelling de kracht 
en stoutheid van zijne penseel
streken bewonderen. Niemand 
was beter dan deze bekwame 
meester met de grondregels der 
schilderkunst bekend. De be
roemde LEBRUN raadpleegde hem 
dikwijls, de achting en vriend-
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schap, welke tusschen hen be
stonden, zijn de lofspraak hun
ner talentenen hunner inborst.— 
HENDRIK TBSTELIN , zijn broeder, 
in 1616 geboren en in 1695 
overleden, onderscheidde zich 
in hetzelfde kunstvak. Hij is 

. het, die in, het licht heeft ge
geven de Conferentiën der aka-
demie, met de gevoelens'der be~ 
hvaamste Schilders over de Schil-
derlmide; een werk dat veel 
bijval vond. 

TETRICDS (CAJUS PESUVIÜS), 
president van Aquüaniè', uit eene 
consulaire familie, nam in268 
te Bordeaux het keizerlijke pur
per aan, en werd erkend als 
keizer van Gallis, Spanje en En-

, geland.. Toen de stad Aatun kort 
daarop aan het muiten was ge
slagen, onderwierp hij dezelve 
na eene gedenkwaardige bele
gering. TETRICÜS handhaafde zich 
gedurende de regering van CLAU-
DIÜS II, en een gedeelte van die 
van AUREMANÜS ;'maar de aan
houdende vrees, waarin hemde 
onrustige en moedwillige geaard
heid der soldaten bragt, be
wogen hem, aan dezen laatste 
te schrijven dat hij hem de ge
westen , waarin hij regeerde, 
zoude afstaan, zoodra als hij er 
zich van meester maakte. Au-
REUANtjs trok dus met een le
ger op, tot voor Chdlons'Siir-
Mame. Nadat TETRICÜS zich had 
gehouden, alsof hij hem het 
hoofd wilde bieden, gaf hij zich 
over,- en zijne soldalen waren 
genoodzaakt zich te onderwer
pen. Ofschoon AUM3MAN08 bij 
zijne terugkomst te Homo, hem 
tot sieraad aan zijnen zegetogt 

had doen dienen, overlaadde hij 
hem echter met gunstbewijzen, 
en noemde hem dikwijls zijnen 
ambtgenoot, en soms zelfs kei
zer TETRICÜS gedroeg zich wijs-
selijk in de rust van een afge
zonderd leven. Zijne regering 
had omtrent vijf jaren geduurd. 
In het Imxcmburgsche vindt men 
nog sporen eener uitgestrekte le
gerplaats, die zijnen naam draagt. 

TETZEL (JOANNES), een domi-
nikaner religieus en geloofson-
derzoeker, in .1470 te Fwm 
aan de Elbe geboren, werd 
door de Duitsche ridders ge
kozen , om de aflaten te predi-
diken, welke zij tot den oorlog 
tegen de Moskovieten bekomen 
hadden. Hij kweet zich zeer 
wel van deze taak. Eenigen 
tijd daarna droeg de aartsbis
schop van Ment, door Paus 
LEO X belast om de aflaten te 
verkondigen, dit werk, mede 
aan- pater TETZEI* op, die te 
dien einde religieuzen zijner orde 
aan zich verbond. Zij overdre
ven, zegt men, de kracht der 
aflaten, door aan het onkundige 
volk diets te maken,» dat men 

zeker was den hemel te «uien 
bekomen, zoodra men het tot 
het verdienen derzelve vereisen» 
geld zou betaald hebben. »» 
is ook mogelijk dat men over
dreven is in de verwytwgei, 
welke men hun doet; maar W 
valt niet te betwijfelen, ciat e 
misbruiken hebben bestaan, even 
gelijk dezelve in de beste SUKU 
insluipen. JOANNES STAWW». 
algemeen-vikaris der Augasuj 
nen, gebelgd, dat de predikiOn 
der aflaten, niet aan zijne .ow 
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was toevertrouwd, belastte zijne 
religieuzen, tegen de dominika-
nen te prediken. LUTHER koos 
deze gelegenheid om de dwalin
gen van JAN HUS , waarmede hij 
besmet was, openlijk aan den 
dag te leggen. Hij verdedigde 
thesis, iegënover welke TETZEL 
andere thesis stelde; de laatste 
beantwoordde vervolgens de ver
wijtingen en tegenwerpingen van 
LüTHEit. Nadat KAREL MILTITZ, 
Pauselijke nuntius bij den her
tog van Saksen, aan TETZEL 
verweten had, dat hij gedeelte
lijk de oorzaak der rampen van 
Duilsehland was, stierf deze re
ligieus van verdriet daarover, in 
1519. Op eenige bedenkingen 
na, was hij «en wijs, geleerd 
en achtenswaardig man. Indien 
het waar is, zoo als men er niet 
aan kan twijfelen, dat LUTHER 
slechts op den oogenblik wachtte, 
omuitte-barsten en zijne sekte 
te vormen, zoo was het verwijt 
van den nuntius niet geheel 
naauwkeurig. TETZEL was veel
eer de gelegenheid 'dan de oor
zaak der rampen van Duitsch-
land geweest, De nuntius had 
gehoopt LUTHER te winnen, door 
zijnen voornaamsten tegenstan
der in het onregt te stellen; 
maar hij was weinig met den 
geest der sectarissen bekend, 
en weldra verdween ook zijne 
hoop. 

TEVIDS (JACOBÜS), hoogleeraar 
der schoone letteren te Bor
deaux, daarna in 1547 te Coïm-
hrn, was te Praag geboren. 
Het was onder zijn rectoraat, 
dat de Jesuiten in 1555, bezit 

XXIII DEEL. . E e 

namen van de universiteit van 
laatstgenoemde stad. Hij was 
dichter, redenaar en geschied
schrijver. Zijne Latijnsche -ver
handelingen , zijne Gedichten, 
en zijne Geschiedenis van de 
overwinning van Diu door de 
Portugezen, in 1535, mede in 
het Latijn, Parijs, 1762, in 
12.mo, bewijzen dat hij de goede 
schrijvers der oudheid gelezen 
had. 

, TEXEIRA (JOZEF) , een, Portu-
gesche dominikaner, in 1543 
geboren, was prior van het 
klooster van Santarem, in 1578, 
tóen koning SEBASTIAAN , in Afri
ka dien ongelukkigen togt on-' 
dernam, in welken hij sneu
velde. Daar kardinaal HENDRIK , 
die hem opvolgde, kort daarna 
overleden was, volgde TEXEIRA, 
de partij van don ANTONIO, die 
door het gemeen als koning was 
uitgeroepen, kwam in 1581 met 
hem in Frankrijk, en overleed 
in 1604. Men heeft van hem: 
1.° De Portugalliie orlu, Parijs, 
1582, in 4.to, vrij zeldzaam j 
— 2.° Verhandeling over het 
Oriflamms •:—, standaard der 
oude Fransche koningen — , 
1598, in 12.™°; _ 3.0 £ö^ e„ 
vallen van don SEBASTIAAN , in 
8 TO • _ 4.0 e n andere meer 
romaneske dan geschiedkundige 
werken. 

* TEXIER (CLAÜDIUS), een Je-
suit, in Poüou, in 1610 gebo
ren, begaf zich in 1628 in'de 
maatschappij. Na gedurende 5 
jaren, de humaniora en de rhe-
torica te hebbon onderwezen, 
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en de vier geloften te hebben 
afgelegd, wijdde hij zich toe aan 
het gewetensbestuur en het pre
dikambt. Hij was tegelijkertijd 
rector der collegiën van Limo-
ges, van Poïtiers, van het pro-
jfessiehuis van Bordeaux, en 
eindelijk provinciaal van Aqui-
tanië. Hij predikte, in 1661, 
de Vaste, voor LODEWIJK XIV. 
Men heeft van hem: L'impie etc. 
(De ongelukkige goddehoze of.de 
.drie vervloekingen des zondaars, 
gedurende de advent gepredikt), 
Parijs, 1673 en 1678, in 8.™ 
Er bestaat eene laüjnsche ver
taling van, • in Duitschland, in 
1695, in 4.t° gedrukt; — 2.° 
Sermons etc. {Leerreden voor alle 
dagen van de Vaste), Parijs-, 
1675, 2 dl.», in 8.™;. — 3.° 
Octaves etc. {Octaven van het 
IL Sacrament en van het Kruis), 
Parijs, 1676, in 8s°;,— 4.° 
Sermons etc, {Leerreden over de 
geheimen des levens onzes Mee
ren, en der heilige Maagd, en 
over de andere geheimen onzer 
godsdienst), Parijs, 1677,2 dl.11, 
in 8.T0; — 5.° Panégyrique etc. 
(Lofreden der Heiligen), Parijs,-
1678, 2 dl.», in 8.vo; — fi.o 
Sermons etc. {Leerreden voor de 
Zondagen), Parijs, 1678, 2 dl.»,. 
in 8.TOJ _ 7.o Conduite etc. {Gees
telijke handleiding voor de Re
traite), Parijs, 1678, inl2.mo 
Pater TEXIEK volgde, even als 
de predikers van zijnen tijd, de 
wijze, qm het eerste gedeelte 
zijner verhandeling door het ge
zag der H. Schrift; het tweede 
door de gevoelens der kerkva
ders; het derde door de rede
neringen te .bewijzen.. Zijne » 
leerreden zijn goed om te raad- § 

plegen maar kunnen tot geene 
voorbeelden dienen. Hij over
leed, te Bordeaux, den 24 
April 1687. 

* TEYSSEYKKE (de abbé AK-
TOMÜS HlERONYMUS PAULUS Mm-
tros), den 13 April 1785, te 
Grenoble uit eene aanzienlijke 
familie geboren. Na zijne stu
diën in de centrale school te 
Grenoblfi te hebben volkagt, 
werd hij door zijne ouders in de 
pplytechnieke school geplaatst 
alwaar hij zich door zijnen ijver 
voor de studie en door zijn. uit
muntend gedrag onderscheidde. 
Hij ging van daar over tot de 
school van Bruggen en wegen, 
welke hij met het brevet van 
ingenieur en den post van repe-
titor bij de polytechnieke schoot 
verliet. Daar zijne roeping hem 
raar de dienst der Altaren trok, 
verliet hij de loopbaan, waartoe 
men hem bestemde, ging.m 
het seminarie van Smnt-bnlpice; 
en maakte er snelle vorderingen 
in dé kerkelijke wetenschappen. 
Na in 1811, de H. Wijdingen 
te hebben ontvangen, verbond 
hij zich aan de congregatie van 
St. Sulpice, en werd niet het 
catechetisch onderwijs der l e 
deren belast, eene betrekkin* 
waartoe hij, door zijne zachte 
inborst, en zijne ÜM&SOM 
manieren, zeer geschikt w* 
Hij had grootelijks deel1 aan je 
zamensfcelling van den » » 
mus van volharding. .Daar uj 
ontwaarde, dat het getal m 
priesters niet naar de behoeue 
geëvenredigd was, ondernami"j 
in 1814, de stichting eener ge
meenschap, waarin men Kosie 

http://of.de
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loos kinderen van 11 tot 12 
jaren, bij welke men aanleg tot 
den geestelijken staat zou be
speuren , kon opnemen, en, 
ofschoon hij geene andere hulp
middelen dan zijnen ijver, en 
zijn vertrouwen in de liefdadig
heid van godvruchtige personen 
had, gelukte het hem echter, 
om binnen weinige jaren een 
wel bevolkt en bloeijend gesticht 
tot stand te brengen. In deze 
godvruchtige werkzaamheden 
werd hij gestoord door eene he
vige ziekte, die binnen zes da
gen , aan de Kerk een' harer 
ijverigste dienaars ontnam.- de 
abbé TEYSSEYKRE overleed den 
23 Augustus 1818, 

THADEUS. — Zie JUDAS (Hei
lige), 

THAINVILLE. — Zie TAINVILI-E. 

THAÏS , eene beruchte Grieksche 
ligtekooi, verleidde de jeugd van 
Athene: zij volgde ALEXANDER 
op zijne zegetogten, en spoorde 
hem aan om de stad Persepolis 
te verwoesten. Na den dood van 
den Macedonischen veroveraar, 
drong TÖAÏS zich zoo zeer in 
bij PTOLEJIEUS, koning vaüEgyp-
te, dat deze vorst, met haar 
in den echt trad. — Er was 
eene andere openbare vrouw van 
dien naam in Egypte, die de 
heilige PAPHHÜTIÜS (zie dat ar
tikel) aan de verleidende: bekoor
lijkheden der wereld ontrukte, 
en die eene langdurige en op-
regte boetvaardigheid over hare 
ongeregeldheden pleegde. 'Men 
zegt dat gedurende verscheiden 

E e 

jaren, zij geen ander gebed uit
stortte dan: Qui phsmasti me 
miserere mei! (Gij, die mij 
geschapen hebt, ontferm Ü mii-' 
ner!) . V 

THAXES , de eerste der zeven 
wijzen van Griekenland, alwaar 
hij de eerste school voor de 
wijsbegeerte stichtte, werd in 
639 of 640 vóór J. C. in Phe-
niaë en niet te Mileie, alwaar 
hij eerst'in gevorderden leeftijd 

,kwam, geboren. Om voordeel 
te trekken van de kunde van 
hen die men bekwame lieden 
noemde, deed hij volgens het 
gebruik der ouden verscheiden 
reizen. Hij hield zich langen 
'tijd op in Egypte, alwaar hij 
onder de priesters van Memphis 
studeerde: AMASIS, toenmaals 
koning van Egypu, gaf hém, 
zegt men', openbare bewijzen zij- / 
ner achting. Maar wijl dit alles 
tot de-fabelachtige tijden be
hoort, kan men er met geene 
zekerheid over spreken. THALES 
keerde naar Milete terug, alwaar 
hij een beroemde leeraar werd 
Van de Zeven Wijzen,was hij 
de eenige, die eene wijsgeerige 
Sfltl ^tonische genaamd, 
stichtte. Men schrijft hem ver
scheiden zinspreuken toe; de 
voornaamste zijn: » Uien moet 
mets aan iemand zeggen, waar
van hij zich kan bedienen om 
onstebenadeelen;enmetonze 
vrienden leven, alsof zij onze 
vijanden konden zijn. -~ Het 
oudste wat er bestaat is God 
want Hij is ongeschapen':. het 
schoonste de Wereld, 'wij! Zii 
het werk van God is; helgrootste 
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het Uitspansel; het vlugste de 
- Geest o!het Verstand; hel sterk

ste de Noodzakelijkheid; het 
•wijste, de Tijd; het volhar-
dendste, de Hoop; het beste, de 
Deugd; zonder welke er niets 
goeds bestaat. — De moeijelijk-
ste zaak, welke er in de wereld 
bestaat is sich-zelven te kennen; 
de gemakkelijkste,'anderen raad 
te geven; en de zachtste de ver
vulling zijner wenschen." Vol
gens HOMERUS, nam hij aan, 
dat het water het eerste beginsel 
aller dingen was. Beiden hadden 
deze leer van de Egyptenaren 
ontleend, die aan den Nijl het 
voortbrengen aller wezens toe
schreven. VAN HELMONT en SIAU> 
LET hebben deze verbeelding we
der opgewekt, die des te holler 
en valscher is , daar het water 
eene onverdelgbare en onver-

. derfelijke zelfstandigheid is, die 
zich in niets verandert, en al
tijd zich-zelve blijft'(zie Examen 
des Epoques de la nature, N.° 
07). THALES overleed in het jaar 
548 vóór J. C. Hij had verschil
lende verhandelingen zamenge-
steld, die niet tot ons zijn ge
komen. Eens, .terwijl hij bezig 
was met de sterren te beschou
wen, in eene diepte gevallen 
zijnde, zeide hem een oud besje: 
M Wel, hoe zoudt gij kennen wat 
er aan den hemel is, daar gij nog 
niet eens ziet, wat er zich aan 
uwe voeten bevindt?" Woorden, 
die CICERO met vele waarheid op 
alle wijsgeeren toepast, die zich 
uitputten in bespiegelingen over 
den toestand des hemels, en de 
natuur niet kennen, die zij met 
handen en voeten aanraken. 

THALLÜS heeft Syrische Ge
schiedenissen geschreven, waar
van de ouden met lof hebben 
gesproken; dezelve zijn niet tot 
ons gekomen, en wij kennen ze 
enkel dooi" de aanhalingen van 
JUSTINÜS den Martelaar, TERTDL-

LIANUS, MlNDTIUS FELIX, EÜSE-

BIÖS, enz. Men heeft opgemerkt 
dat deze schrijver volkomen over
eenstemt met PHLEGON, betrek
kelijk de duisternissen, die bij 
den dood des Verlossers plaats 
hadden (zie PHLEGON). 

> THAMAR , eene Kananeesche 
vrouw * huwde, in het jaar dei-
wereld 2350, met HER .oudsten 
zoon van JDDA ,• die even als haar 
tweede echtgenoot OiMu\(ziedat 
artikel) plotselijlc stierf. Daar 
JDDA voor zijnen derden zoon 
SELA hetzelfde lot vreesde, zoo 
stelde hij, ondanks zpe beloften 
steeds uit, om hem met de we
duwe 'zijner beide broeders in 
den echt te doen treden. JJ«» 
weigering mishaagde aan m -
HAR: zij verkleedde zich, als e» 
ligtekooi, versluijerde zien w 
aangezigt, plaatste zich aan den 

wég, langs welken zij wis >daC 

JUDA komen moest, en had viee 

schelijke gemeenschap met tienu 
Toen eenigen tijd daarnaJiare 
zwangerschap was ruchtDaar b 
worden, werd zij, w « * 
trouw aan den haar verloolden 
echtgenoot, ten dood verooi 
deeld; maar toen zij na ai a 
strafplaats uitgeleid werd, zo» 
zij den ring, den armband u| 
staf, dien zij van JUBA, als OI 
derpand zijner lieide ontvangen 
had, aan hem terug, met je1 

berigt, dat hij, aanwende» 
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voorwerpen toebehoorden haar 
bezwangerd had. De verbaasde 
aartsvader, die berouw gevoelde, 
haar aan zijnen zoon SELA ont
houden te hebben, verbrak het 
vonnis harer veroordeeling. Zij 
beviel later van tweelingen, PHA-
HES.en ZARA. Zij wordt in het 
geslachtregister des Zaligmakers 
genoemd, even gelijk drie an
dere vrouwen, die niet zonder 
verwijt waren; hetwelk vanden 
eenen kant bewijst, de opregt-
heid der Evangelisten, en van 
den anderen de barmhartige en 
leerzame inzigten van den Ver
losser des menschdoms, die zich 
tot aller heil, aan den stand der 
zondaars onderwerpende, niet 
weigerde er van" aftestammen. 
Dit is de aanmerking van den 
H. ÏÏIERONYMUS : Notandum in 
genealogia . Salvatoris nullam 
sanclarum assumi mulienm, sed 
eas quas Scriptura reprehendit; 
ut qui propter peccalores vene-
rat, de peccatoribus nascens, 
omnium peccala deleret;- undc 
et in consequentibus IIDTH, MO-
abitis ponüur, et BETHSABEE, 
uxor VRIJE. 

THAMAR , dochter van DAVID 
en van MAACHA. AMNON, haar 
schoonbroeder,, ontstak jegens 
haar in eenen vurigenhartslogt, 
en daar hij de hoop moest laten 
varen, om aan dénzelven vol
doening te geven, zoo veinsde 
hij ziek te zijn. Zijne zuster 
THAMAR kwam hem, op zijn 
verlangen, bezoeken, en,AamoN 
maakte van die gelegenheid ge
bruik om haar te verkrachten. 
A)eze ellendeling, joeg haar daarna | 

E ( 

in 1032 vóór J. C.' schandelijk 
weg. Om de onteering zijner 
zuster te wreken, deed ABSAL'ON 
AMNON op. eenen feestmaalüjd 
vermoorden (II'B. der Koningen 
XIII). 

THAMAS. — Zie KOULI-KHAN. 

THARACA, koning van Ethi
opië' en Egypte, kwam ter hulp 
'van EzEcniAS en de stad Jeru
zalem, door SENNACHERIB bele
gerd (IV Koningen XIX). Deze 
hulp werd echter nutteloos, door 
die, welke de Heer op eene vaar
dige en wonderdadige wijze aan 
de belegerden toebragt. Dit is 
alles wat men van THARACA weet: 
hetgene wat de ongewijde Ge
schiedenis • er van verhaalt, is 
slechts een zamenweefsel van fa
belen, STRABO noemt hem THE-
RACON ; ook vindt men hem 
TniRHACA en TARACOS genaamd. 

THARE, zoon-van NACHOR, en 
vader van ABRAHAM , van NACHOR 
en AUAN, woonde te Ur, in Chalr 
dea; en verliet die stad met. 
zijnen zoon ABRAHAM , om zioh 
naar Haran, eene stad van Me-
sopotamië te begeven, alwaar hij 
in den ouderdom van 205 jaren 
overleed. De tijdrekénkundigen, 
die bezwaar hebben gevonden, 
om. het jaar der geboorte van 
ARRAHAM {Gen. XI, 26), met 
den ouderdom overeen te bren
gen, dien hij had bereikt, toeni 
hij het bevel ontving, zijn land 
te verlaten {Gen. XII, 4), heb
ben de beide zendingen niet on
derscheiden: duidelijk in de Han
delingen (te Jposlelcn (VII, 4), 
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uitgedrukt, Zie Raiionarium tem-
porum van pater PETAU, pars 2, 
lib, 2 , cap. 2. Intusschen zijn 
eenige schrijvers van gevoelen, 
dat XIBRAHAM in het 130.**° jaar 
van THARE is geboren, en dat, 
als de H. Schrift zegt, dat THARB 
zijne drie zonen in den ouder
dom van 70 jaren teelde, zij het 
juiste tijdstip te kennen geeft, 
waarop hij kinderen begon "te 
hebben, en dat ABRAHAM enkel 
daarom het eerste wordt ge
noemd , wegens zijne waardig
heid van aartsvader, en zijn 
gewigt in de gewijde geschiede
nis: even gelijk SEM het eerste 
onder de drie zonen van Noë 
wordt genoemd {Gen. V, 31), 
ofschoon het zeker is , dat JA-
PHET de oudste was. De Schrift 

. zegt, dat THARE, toen hij Chaldea 
bewoonde, vreemde goden aan
bad (JOZUÉ XXIV,2), maar op 
aandrang en het Voorbeeld van 
zijnen zoon ABRAHAM, deed hij 
afstand van zijne bijgeloovighe-

• den, om den waren God te 
aanbidden. Het is waarschijnlijk 
dat de godsdienst van THARE 
het Sabeïsmus of de aanbidding 
der sterren was; eene eeredienst 
in dat gedeelte van Azië zeer 
verspreid. MAIMONIDES spreekt 
er zeer breedvoerig over, en be
weert dat ABRAHAM zelf in deze 
leer werd opgevoed, maar dat 
hij dezelve bestreed door even 
zoo eenvoudige als afdoende re
deneringen. Het Boek der Wijs-
heiiï(%lll) spreekt ook over deze 
oude dwaling, en beschouwt de 
aanhangers derzelve meer ver-
schoonbaar.dan degene, welke de 
werken der menschen aanbid
den. De compilators der nieuwe 

Algemeene Geschiedenis hebben, 
terwijl zij, zoo als gewoonlijk, 
de gewijde geschiedenis vermin
ken , THARE met LABAN verward, 
en aan den eerste de afgoden 
van den laatste toegekend. 

THARGELIA, eene beruchte Mi-
letische vrouw, tijdgenoote van 
XERXES, voor wien zij in Grie-. 
lienland, toen die vorst dat land 
wilde onderwerpen, vele_ aan
hangers won. Tegelijkertijd lig-
tekooi en drogredenaarster zijn
de, doorkruiste zij verscheiden 
landen, alwaar zij minnaars .en 
bewonderaars verwierf, terwijl 
zij met eene nagebootste wijs
begeerte eene werkelijke los
bandigheid, en met schoone 
woorden hatelijke handelingen 
vereenigde; zij eindigde hare 
togten in Thessalië, met welles 
vorst zij in den echt trad. [vol
gens PLUTARCHDS, werd zy door 
een' harer minnaars vermoordj. 

TflAÜLERüS.'-ZieTAüLERUS. 

THECXA ^Heilige), maagd, en 
volgens het meest algemeene 
gevoelen, martelares, was een 
der schoonste sieraden van cm 
eeuw der apostelen. Er bestaan 
geene echte Handelingen W 
van deze heilige, zoo als pater 
STUTING zulks bewezen nee11 

(ActaSanetorum, 6.edL, Sepw-
ïtlz. 547). De H. Hn»»»**» 
verhaalt, volgensTERTOLLIAWS, 
dat een priester JOAWKËS W> 
naamd, werd afgezet, wjl niJ 
valsche Handelingen van ^ 
heiligen PAULUS en van de in 
lige THECLA had gefabriceerd' 
en Paus GELASIUS veroordeelde 
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«en boek, hetwelk dien naam 
•droeg. BASILIUS van Seleucia 
heeft in de 5.e eeuw een Leven 
dezer heilige in het licht ge
geven,- maar TILLEMONT bewijst 
dat hij zijne bouwstoffen uit 
niet zeer geloofwaardige bron
nen heeft geput. METAPHRAS-
TES heeft ook een Leven dezer 
heilige in het licht gegeven; 
maar al wat hij er van ver
haalt, is verre van geloofwaardig 
te zijn. Wat hier ook van 
wezen moge, de kerkvaders der 
eerste eeuwen hebben eene eer
volle melding van haar gemaakt, 
en er bestaat geen grond om 
de mirakels, die zij van haar 
verhalen, in. twijfel 'te trekken. 
De voornaamste omstandigheden 
van het leven dezer heilige zijn 
bijeen verzameld uit de ge
schriften der H. Vaderen, door 
TILLEMONT, 2.e dl. blz. 60. Men 
kent de schoohe dichtregels van 
den H. GUEGORHJS van Nazianze; 
aldus in het latijn vertaald: 

Quis Tnucj)Xïi necis oripuit, flammajque 
^(periclo ? 

Quis validos ungues vïnxit, raLiemquo fe-
' ' t (rftl'UDi ? 

Virginilas. O res orani mirabili3 ©vo I 
Virginilas fulvos poluit sopiro lconcs-! 
Dento nee irapuro generosos Viginis artus 
Ausi suntpremero, etrigido discerpere mor-

* (au. 
— Men moet haar' niet ver
warren met de heilige THECLA, 
die in het jaar 304, te Gaza 
in Palestina^ met TIMOTHEUS 
en AGAPDS, den marteldood on
derging. 

THEGLATH-PHALASAR of TI-
GLATE-PILESAR, koning der As-
synërs, volgde in het jaar 747 
voor J. C. op PHUL. Toen 
Acius, koning van Juda, zich 

in Jeruzalem belegerd zag, ci'oor 
RAZIN, koning van Syrië, en 
PHACEES of PHEKACH , koning
van Israël, zond hij al het goud 
en zilver, wat er in de schat
kist des tempels was, naar 
THEGLATH-PHALASAR, om hem te 
bewegen te zijner hulp te' ko
men. De Assyrische vorst trok 
dadelijk tegen RAZIN op, dood
de hem, en vernielde Damas-
Jtus; maar spaarde niet meer 
den koning der Joden. Hij ver
woestte zijn land, en noodzaakte 
ACHAS hem jaarlijks eene aan
zienlijke schatting te betalen. 
THEGLATH - PHALASAR veroverde 
ook de meeste steden van Ga-
Mm, en voerde de stammen 
van WËPHTAU, GA», RUBEN,en 
den halven stam van MANASSE 
gevankelijk mede. Hij overleed 
te Ninive, in 728 vóór J. G. 
SALMANASAR, zijn zoon, volgde 
hem op (IV Koningen XVI). 

THEIAS, koning der Gothen 
in Italjë, werd, na de nederlaag 
en den dood van BADUELA, in 
552 verkozen. Hij had: den 
generaal NARSES, een' veldheer 
van ondervinding, te bestrijden, 
en was verpligt, om bij den 
berg Vesuvius handgemeen met 
hem te worden. Dit gevecht 
was een der bloedigste, welke 
ooit hebben plaats gehad. THEIAS 
verdedigde zich als een held, 
en doodde bijna allen, die na
derden om hem het leven te 
benemen. Toen hij eindelijk 
van schild wilde veranderen, 
maakte een vijandelijk soldaat 
van dezen oogenblik gebruik, 
om hem met zijne werpspies 

e 4 
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te doorboren, en deed hem dood 
ter aarde ïiederstorten. Aldus 
sneefde THEIAS op het einde 
van het jaar 553. 

THEIL. — Zie POIITË-DUTHBIL. 

THEMISTIDS, een beroemd wijs
geer, was oorspronkelijk uit 
Paphlagonia. Zijn vader, mede 
een wijsgeer, zond hem vroeg
tijdig naar een gewest aan het 
Pontus Euxinus (de Zwarte Zee), 
alwaar hij de welsprekendheid 
onder eenen bekwamen meester 
beoefende. Hij maakte zulke 
groote vorderingen, dat men 
hem den bijnaam gaf van Schoo-
ne Spreker. Hij begaf zich naar 
Konstanlinopel, alwaar hij de 

> wijsbegeerte met veel bijval on
derwees. CONSTANTIÜS benoemde 
hem tot senator dier stad, en 
vier jaren later rigtte hij voor 
hem een standbeeld op. THE-
MISTIUS begaf zich in 376 naar 
Home; maar wijl deze stad 
slechts de tweede des rijks was, 
wilde hij, door een belagche-
lijke, doch in de filozofen zoo 
gewone ijdelheid, welke aan
biedingen men hem ook deed, 
niet in dezelve blijven wonen. 
ÏUEODOSIÜS de Groote verhief 
hem in 384 tot prefekt van 
Konstanlinopel. Hij was een 
heiden, doch zonder dweepzucht, 
en stond in vriendschapsbetrek
king met den H. GREGORIDS van 
Naziame. De overige omstan
digheden zijns levens, zoo wel 
als het tijdstip van zijnen dood 
zijn onbekend. Reeds in zijne 
jeugd, vervaardigde hij aantee-
keningen op de Wijsbegeerte van 
PLAXO en ARISTOTELES, en dit 

werk vond veel bijval. Hetgeno 
wat hij op ARISTOTELES had 
zamengesteld, verscheen in het 
licht te Venetië, 1570 en 1587, 
in fol.; en STOBEUS haalt eene 
zinsnede aan uit zijn werk over 
de Onsterfelijkheid dei' Ziel. 
Er bestaan nog van hem 33 
Verhandelingen in het Grieksoh, 
die vol waardigheid en kracht 
zijn. In eene dier Verhande
lingen, durft hij aan keizer 
VALENS , een vorst, die ariaansch 
zijnde, de regtzinnigen vervolg
de, voordragen, dat men zich 
niet moest' verwonderen, over 
de verscheidenheid yan gevoe
lens onder de christenen, wijl 
dezelve niets was, in vergelij
king dier menigvuldige meenin-
gen, welke onder de Grieken, 
dat is onder de heidenen, be-
bestonden. Er bestaat eene veel 
eenvoudiger redenering, te we
ten , dat men zich, volgens de 
uitdrukking van eenen anderen 
heiden (AMMIANDS MARCEIUMJS}, 
aan de leer der Groote Kerk • 
behoort te houden. In W? 
overige verhandelingen, zwaait 
THEMISTIDS, minderdenwierooic 
aan de vorsten van zijnen tija 
toe, dan andere hoogdravende 
vleijers; dikwerf geeft h" hun 
wijsheidslessen. Er bestaan twee 
uitgaven zijner Ferhmd» 
gen, de eene door pater IE 
TAU , en de andere door pate 
ÏÏARDOUIN: de laatste verscheeu 
in 1684, in het grieksch en 
latijn, Louvre, in fol. [De •»-
roemde ANGELO MAÏ, voorstan
der der Ambrosiaansche bib"O-
theek te Milane, heeft in lwo» 
eene uitgave geleverd van i«c ' 
mislü Plauti et lsiei opera, "' 
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1 dl. In hetzelfde jaar gaf. hij i 
eene onuitgegevene verhandeling 
van den zelfden schrijver in 
het licht], 

TÜEMISTOCLES , een beroemd 
grieksch veldheer, in het jaar 
5S5 vóór J: C. in het vlek 
Phreas, geboren; zijn vader 
NEOCLES was een braaf slil 
burger,- en zijne moeder eene 
vreemdelinge. Zijne losbandige 
heid was zoo groot, dat zijn 
vader hem onterfde. Het ge
lukte hem deze smet uiltewis-
schen, door vroegrijpe talenten 
en zijn ijver voor de studie. 
Deze hoedanigheden verwierven 
hem gewigtige posten in de 
Atheensche republiek, en hij 
werd tot veldheer benoemd, 
toen XEHXES tegen Athene op
trok. Er werd besloten, dat 
de lacedemoniërs de engte der 
Thermopylen zouden gaan ver
dedigen, alwaar zij wonderen 
van dapperheid verrigtten; en 
dat de Atheners de vloot naar 
het naauw van Artemisium, 
boven Eubrna, zouden aanvoe
ren. De moed der Grieken en 
een hevige storm, vernielden 
een gedeelte der vijandelijke 
vloot; doch er had geen beslis
send gevecht plaats. Nadat ech
ter een landleger van XERXES 
den bergpas der Thermopylen 
was doorgetrokken, verspreidde 
het zich door Phocis, en ver
delgde alles te vuur en te 
zwaard. Bij dit verschrikkelijk 
onheil, verzoende THEMISTOCLES 
zich met ARISTIDES (zie dat 
art.), die mei al zijne mede-ver-
uannenen. teruggeroepen werd, 

en na zich aan het hoofd der 
zeemagt te hebben gesteld, 
won hij den slag van Salamis, 
die aan de Grieken 40 schepen 
kostte, doch waarbij dePerzers 
er 200 verloren. Maar hetzij 
dat zijne medeburgers ondank
baar waren, het zij, dat hij 
van den invloed, door zijne 
zegepralen verworven, misbruik 
maakte, hij werd, op verschil
lende wel of kwalijk gegronde 
beschuldigingen, onder anderen 
van deel te hebben genomen 
aan de zamenzwering van PAÜ-
SANIAS, door de wet van het 
Ostracismus (schelpengeregt), tot 
de verbanning veroordeeld. Na' 
van de eene schuilplaats naar 
de andere te hebben gedwaald, 
nam hij zijne toevlugt tot den 
koning van Persië, die hem 
met, weldaden overlaadde, en 
hem het opperbevel over zijne 
legerscharen wilde opdragen. 
Daar de Athener noch de wa
pens tegen zijn vaderland voe
ren , noch aan ARTAXERXES mis
hagen wilde, zoo bragtblj zich, 
zegt men, in , het jaar 470 
vóór J. C. door vergif om het 
leven; THÜCYDIDES doet, hern 
aan eene natuurlijke ziekte ster
ven. THEMISTOCLES was moedig 
en ondernemend,-en te gelijker 
tijd opgeblazen, oploopend en 
wangunstig. GoRNEiaus NEPOS 
bekent dat hij een ondeugend 
mensch was; maar hij voegt 
er bij, dat zijne deugden tegen 
zijne ondeugden hebben opge
wogen : EUJUS vilia maximis 
simt emendata virtutibus. Eene 
gewone wijze van spreken maar 
die daarom niettemin valsch 

e 5 
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en: ongerijmd is, in strijd met 
het wezen en de zuiverheid der 
deugd, die, zoo als ÏÏOKATIUS 
zulks aanmerkt, niet kan be
staan, zoo lang als de ondeugd 
aanwezig is, of dat men haar 
met-moed bestrijdt (*). De rust 
scheen hem te verontrusten, en 
de heerschzucht, die hem be
zielde, gaf meer dan eenen ver
schrikkenden , schok aan zijn 
vaderland. Er verscheen te 
Frankfort, 'in 1629, en te 
Leipsig, in 1710, in het licht 
Brieven in 8.T0, in het Latijn 
onder den naam van THEMISTO-
CLES ; maar het is zeker, dat 
dezelve niet van den Atheen-
schen veldheer zijn. 

THEOCRHÜS van Syraeusa,ai 
van het eiland Cos, bloeide on
der PTOLEJÏEÜS PHIUBELPHUS , 
koning ma'Egypte., in het jaar 

285 vóór J. Cr Men zegt dat 
hij de onvoorzigtigheid had, he
keldichten , tegen HIERO, tiran 
van Syracusa te schrijven, en 
door dien vorst met den dood 
werd gestraft. THEOCRITUS heeft 
zich eenen grooten roem ver
worven; door zijne Herderssan-
gen, die aan VIRGILIÜS tot zijne 
Landgediohten ten grondslag heb
ben gediend. Hij maakte daarbij 
gebruik van den Dorischen tong
val , door zijne meerdere wel
luidendheid en volle toonen, 
voor den herderskout bijzonder 
passend. De Idyllen van dezen 
dichter worden, met grond, 
voor een der schoonste beelden . 
der natuur gehouden: de eer, 
welke' VIRGILÏÜS hem heett aan
gedaan, van hem natevolgen, 
moet zeer te zijne gunste inne
men j VIRGILIÜS, die in eene 
meer kiesche en beschaafde eeuw 

C*)^ iri t,"?-e5 'vit. inmf"6or<!. ot snpieutia prima i atnlhlia caruisse, 

^J!^X>dSk$]8>> da t tee of gene menseh, groote ondeugdetien 
ï™Ï!Jtgdm-heziU m a a r ™lks is werkelijk niet naauwkeung. De 
S 2 f l a f im Ve,rian,d' en Saan niet .afzonderlijk, en bij gevolg, 
ffn î Lmt de ondeugden gepaard. Al'wie déne deugd uit grondbe-
i f n l ' m T ?p T voorbedachte wijze bezit, bezit al de overige, ten 
minste m het verlangen, in de pogingen en in de opsporing der radde: 
erkènH» flve t e fIanSei>- Hij°kan to misslagen vervallen, maar Juj 
™ i ? * ' T h ^ ^ op toe, om zicfx tegen de herhahng te 
S v p r ' , ? 6 onde"gentle fflensch ^n deugdzame daden verrigten, wat 
E X v o o r w e r P betreft, mwv niet met betrekking tot de bron en de 
5 3 ' ^ a a n u t go voortvlbeijen: hij verrigt deze daden uit belang, 
o m S i L , * eemge ^^ge l i jke drijfveder, of door den indruk der 
J X ^ f f i ï 6 1 1 5 T S niet ™t ware

 J
z u i v e r^ bestendige en berede-

S ? i V00-- de- ^ Wijl eindelijk de deugd het uitwerksel de 
mU/J™ z lJmet. ^staan met de gesteldheid der ondeugd, die de 
vïn ffid 1S' ?r is deem d™9d zonder sterkte, zegt de filozo 
hl uTe' enfe m3 der ondeugd is de lafhartigheid. Lang voor 
«em had een ander wijsgeer gezegd:, 

Virtm rocludons iramoritis mori 
Cralum, nogata lontat ilor via. 

HoRATIUS. 
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leefde, heeft hem overtroffen; 
maar den Griekschen dichter 
verblijft de eer hem in die loop
baan voor te zijn gegaan, en 
hem den weg te hebben gebaand. 
FONTENËLLE heeft de herders
zangen van THEOCRITÜS al te 
gestreng beoordeeld;- en men 
moet er zich niet over verwon
deren , wijl hij • zelfs die van 
VIRGILIUS niet spaart. De Idyl
len, van THEOCRITUS zijn ten ge
tale van 30. De eerste onder 
de talrijke uitgaven van dezen 
dichter van Syracusa, is die 
van Venetië, 1495, infol. [Men 
onderscheidt die van Oxford, 
1699, in 8.«, en 1770, 2 dl.* 
in 4. t 0 , in het Grieksch en in 
het Latijn; van Londen, 1729, 
in 8.T0, met aanteeheningen; 
van Glasgow, 1746, kl.in4.to, 
in het Grieksch; van Parma, 
BODOM, 1792, in 8.™, tot 200 
exemplaren getrokken; vanLeip-
sig, 1810, in fol. enz. Nog 
heeft men van THEOCRITÜS , 23 
Puntdichten of Opschriften, en 
3 fragmenten, waarvan tiet eene 
het vervolg zijner 29.e Idylle 
schijnt te zijn]. 

THEODAS en THEUDAS, de na
men van twee bedriegers, die 
beide zich voor den Messias 
wilden doen doorgaan. De eene 
werd gevangen genomen door 
SATDRMNÜS , landvoogd van 'Sy
rië , onder keizer AUGUSTUS ; en 
de andere door CUSFIÜS FADÜS , 
aangestelde bij hetzelfde bestuur 
onder CLAÜDIOS. : Over den eerste 
wordt in het 5.» Hoofdl. van 
de Handelingen der Apostehn 
gesproken. 

THEODATÜS , koning der Go-
then in Italië, was de zoon 
eener zuster van koning THEO-
DORICH. Nadat de koningin AHA-
LASONTA, haren zoon ATHALA-
RICH had verloren, plaatste zij, 
in 534, haren neef THEODATÜS 
op den troon, en trad kort 
daarna met hem in den echt. 
THEODATÜS was ondankbaar; hij 
verdreef zijne weldoenster, on
der voorwendsel van overspel, 
uit het paleis van Ravenna, en 
na haar eenigen tijd gevangen 
te hebben gehouden, deed hij 
haar in een bad verwurgen. 
Keizer' JDSTINIANÜS , over den 
dood dezer vorstin, en'de on^ 
dankbaarheid van haren echtge
noot verontwaardigd, verklaarde 
hem den oorlog. BELISARIUS trok 
naar Italië, en ontweldigde hem 
Dalmatië en Sicilië. THEODATÜS 
dwong Paus AGAPETÜS, om zich 
naar l&nstantiwpel te begeven, 
ten einde den keizer te bevre
digen ; maar VITIGES, zijn vriend 
en veldheer, stond tegen hem 
op, werd tot koning uitgero'e-
pên, en deed hem in 536 ster
ven. Op deze wijze bediende 
zich de Voorzienigheid van eenen 
ondankbare om eenen anderen 
ondankbare te straffen. 

THEODEBERT of THEODEBERTDS 
I , koning van MeU, volgde in 
534 zijnen vader THEODORICH 
op, , en werd, ondanks de te
genkanting zijner oomen, door 
zijne leenmannen op den troon 
geplaatst; hij was, hun echter 
behulpzaam bij hunnen tweeden 
topt in Bourgondië,en bekwam 
zijn aandeel bij de versnippering 

\ van dat koningrijk. Hij veree-
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nigde zich in 537, met Cnn> 
BEBERT, tegen CLOTAKIÜS, zijnen 
oom; maar deze oorlog had geen 
gevolg. THEODEBERT sprong in 
538 YITIGES, koning der Ostro-
gothen, bij, en deed in het 
volgende jaar zelf eenen inval 
in Italië, Avaarvan hij, met 

' buit beladen, terugkwam 5 maar 
het,grootste gedeelte van zijn 
leger, kwam door ziekte om 
het leven. In het volgende jaar, 
won JUSTINIANÜS , THEODEBERT 
in zijne belangen, door hem 
dezelfde voordeelen toetestaan 
als YIXIGES; en dit verdrag was 
voor de Galliërs een nieuwe ti
tel van eigendom in Gallië. Se
dert dien tijd, zegt PROGOWUS, 
waren de Franschen onafhanke
lijke meesters van Marseille, eene 
•volkplanting der Plioceërs, en 
in het bezit dier Zee: hetwelk 
bewijst, dat er toenmaals reeds 
eene zeemagt bestond. , THEO
DEBERT overleed in 548, toen" 
hij, na eenmagtig leger op de 
heen te hebben gebragt, tot 
zelfs in Konstantinopel, Jusn-
ÏÏIANÜS ging aanranden, met 
Avien.hij in oneenigheid was ge
raakt. Dé eerst bekende hel
dendaad, sedert de vestiging der 
koningen van FranUrijh, in het 
grondgebied aan den linker-Rijn-

.oever, is de veldtogt van dien 
vorst, tegen COCHIMAC, koning 
der Denen, die zijn landleger 
verloor, terwijl zijne vloot,die 
tegelijkertijd aankwam, door de 
Eransche vloot op de vlugt ge7 
dreven werd. De dapperheid 
van THEODEBERT j zijne mildda
digheid en zijne zachtmoedig
heid, verwierven hem den lof 
zijner tijdgenoöton. Er bestaat 

eene gouden munt van dien 
vorst, waarop aan de eene zijde 
zijne beeldtenis is uitgedrukt, 
met den titel van Dominus nos-
ter, welke enkel aan de keizers 
toekomt; van de andere zijde 
ziet men het zinnebeeld der 
overwinning, met de rijks-wa-
penen. Hij lie„t deze munt slaan, 
om de trotschheid van JUSTIA-
NUS, die den titel van overwin
naar der Franschen had aange
nomen, te vernederen. Zijn 
dood had op de jagt plaats, 
door dat een buffel-os eenen 
grooten boomtak op zijn hoofd 
deed nedervallen, welke hem 
van zijn paard stortte, THIBAI!», 
zijn zoon, volgde hem op. 

THEODEBERT of THEODEBERTUS 
I I , koning van Juslrasië, be
klom den troon, in 596, na 
den dood van zijnen Vader CHIL-
DEBERT , wiens staten hij met 
zijnen broeder THEODORICH, ko
ning van Orleans, deelde. Hij 
regeerde in het begin onder de 
voogdijschap van zijne groot
moeder BRÜNECHIUDE ; waar oe 
grooten van Austrasië, de neer
schappij dezer vorstin moede, 
bewogen haren klein-zoon, naar 
in 599 te verbannen. TREODE-
BEUT, die zijne krijgsmagt, me* 
die, van zijnen broeder had ver-
eenigd, versloeg achtereenvol
gend CtOTARios en do .Gaston-
jers. BRÜNBCIIILDE , Op •w® 
verbitterd, spoorde TUBODOBKJ 
aan, hem den oorlog aan*» 
doen. Deze vorst overwon hem 
in de gevechten van Toni en 
ïolbiac, en nam hem gevangei1. 
THEODEBERT werd naar Chalon 
sur-Saóne gezonden, alwaar o» 
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koningin BRUNËCHILDE hem dë 
haren liet afscheren, en kort 
daarna, in 612, van het leven 
berooven. 

TAEODEUSDE, koningin der 
Longobarden, na in 592, we
duwe van AUTHARIS te zijn ge-
Weven, hield zij de teugels van 
het bestuur in handen, en plaatste , 
de kroon pp het hoofd van AGI- , 
WJLF, hertog van Twin, door 
met hem in den echt te treden; 
maar zij verschafte hem, zoowel 
als aan de geheele Longobardi-
sche natie, eene nog grootere 
weldaad, door hen het arianis-
mus te doen verlaten, om Ca-
tholijk te worden, lenigen tijd 
daarna, wikkelden de bisschop
pen van Istrië, wegens de zaak 
der Drie-kapittels verdeeld, deze 
koningin in hunne scheuring. 
Nadat de H. GREGORIUS de Groote, 
dit berigt met leedwezen had 
vernomen, en hij vreesde:, dat 
zij, die de Longobarden: door 
hare overtuiging uit de dwaling 
had getrokken, hen door haar 
voorbeeld tot verdeeldheid zoude 
brengen, leidde hij, ter voor
koming van eenen zoo noodlot-
tigen slag, behendiglijk den geest 
dier vorstin, en bragt het zoo 
ver, dat zij in hare eerstever-
eeniging met de Kerk terugtrad. 
De ÏÏ. GREGORIDS zond haar zijne 
zamenspraken. De dood van 
haren tweeden echtgenoot, liet 
haar andermaal meester van het 
njk,# hetwelk zij, gedurende 
hen jaren (616-626) met ha
ren zoon ADALOAL» of ADAIAVALD, 
oestuurde. ARIOWALD verdreef 
«en uit hetzelve. 

TIIEOBEMIR, ariaansch koning 
der Sueven, of van Galicië in 
Spanje, volgde in 558 , of op 
B.EMISMOND Of Op THEODOMONT. 
Na gezien te hebben, dat zijn 
zoon ARTAMIRE of MIRON , door 
de voorspraak van den H. MAR-
TINUS , de gezondheid had te-
rugbekomen, zwoer" hij het a.ri-
anismusaf. Deze vorst bescherm
de de Catholijken, liet in 562 
te Lugo, en in 563, te Bra-
chara of Braga, ter bevestiging 
van het Cathólijke geloof, kerk
vergaderingen houden, en over
leed in 570 (zie MARTINUS;.vcm 
Dume —" Heilige —). 

. * THEOBON (JOANNES BAMÏSTA), 
een Fransche beeldhouwer, stu
deerde eerst te Parijs, doch 
begaf zich ter verdere ontwik
keling naar Rome, van waar 
LoDEwiJK Xiy hem beriep,oni 
hem met andere kunstenaars, 
aan de versieringen van Vcr-
sailles te doen arbeiden. Onder 
andere op prijs gestelde wer
ken , voerde hij uit: ATLAS , 
in eene Rots herschapeh;en 
PHAETÜSA, 'in ecneh populierboom 
herschapen. Men zag deze ko* 
lossale standbeelden te Richelieu. 
Zij zijn later naar Parijs gevoerd. 
Dé schdone groep "van Aria en 
Peins is door THEODON begon-' 
nen en i& PAÜTRE ten einde 
gebragt. THEÖDON overleed te 
Parijs j in 1713. 

THEODORA, vrouw ,van keizer 
JDSTJKIANUS I;, was de dochter 
van eenen man die belast was, 
met het voeden der voor de 
schouwtooneelen bestemde die
ren. Hare moeder had hare deugd 
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voor »geld veil, en de jonge THE-
ODOKA wierp zich weldra in de 
armen van iederéén. Een ze
kere HECEBOLÜS van Tijrus, land
voogd van Pentapolis, onder
hield haar gedurende eenigen 
tijd, maar hij werd haar weldra 
moede, en stiet haar van zich. 
Zij begaf zich naar Alexandrië, 
kwam te Konstantinopel terug, 
en had geen ander onderhoud, 
dan hetgene, wat hare ontuch
tige levenswijze haar opbragt. 
JÜSTINIANDS werd smoorlijk op 
haar verliefd. Hij maakte haar 
tot zijne minnares, bewoog kei
zer JUSTINÜS , de wet in te trek
ken, welks aan eenen senator, 
het huwen met eene openbare 
vrouw verbood, en trad met 
haar in den echt. Deze vrouw, 
de partij der Eutychianen toe
gedaan , was volgens PBOCOPIÜS, 
de geesël des menschelijken ge-
slachts; dezelfde schrijver schetst 
haar, na haar in zijne Geschie
denis geprezen te hebben, in 
zijne Geheime Geschiedenissen, 
op eene aigrïjsselijke wijze. Vol
gens de voorzegging van den 
heiligen SABAS, bleef zij onvrucht
baar , en overleed in 565 (zie 
Yieiwüs, Paus). 

r THEODORA DESPÜNA , in 810, 
In Paphhgonië geboren, was de 
.dochter van een' krijgstribuun, 

' en ontving van de natuur eene 
volmaakte schoonheid en een' 
verheven geest, die door eene 
uitmuntende opvoeding ontwik
keld werd. Nadat ÈCPDOROSINE, 
schoonmoeder van keizer THE-
'OPHIEÜS , de schoonste jonge 
dochters dés rijks'had doen bij
eenkomen i om uit dezelve voor 

hem eene echtgenoote 'te kie
zen, viel aan THËODORA, boven 
al hare mededingsters, de voor
keur ten deel. Zij was door 
hare godsvrucht en deugd, het 
sieraad van den troon. In 842, 
weduwe'geworden zijnde, nam 
zij, gedurende de minderjarig
heid van haren zoon MicHiè'i., 
de teugels van het rijksbestuur 
in handen, en regeerde met wijs
heid , gedurende vijftien jaren. 
Zij herstelde de vereering der 
beelden, en maakte daardoor 
een einde aan de ketterij der 
Iconoclasten, welke LEO de Jsfl«-
riër, 120 jaren vroeger had in
gevoerd, en'die sinds dien tijd 
niet opgehouden had, den boe
zem der Kerk te verscheuren. 
Zij vernieuwde daarop, in 854, 
het vredesverdrag met BOGORIS , 
koning der Bulgaren, eii gat 
hem zijne zuster terug, die, na 
in de boeijen het christendom 
te hebben omhelsd, het geloot 
in haar land bragt. Hare zorg 
strekte zich uit, over a ie tak
ken des bestuurs, zij deed de 
wetten handhaven, en haar ge
zag eerbiedigen; maar wij' zy 
den hartstogten van MioHAeun 
den weg stond, M, d e f ??'" 
aarde zoon, door; laagharügj 
hovelingen daarenboven tepen 
zijne moeder ingenomen» naa» 
in 857, in een kloosteropslm-
ten, waarin zij heihglnk haf 
leven eindigde. De Grieken vie 
ren haar feest op den i l *" 
bruarij. Bij het verlaten_ v n 
het rijksbestuur, ^ H \ Z 
openbare schatkist aanzien»^ 
sommen achter, welke zij Be
spaard had, zonder hare onder 
danen te drukken. 
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THEODORA, eene Romeinsche 
dame, minder beroemd, wegens 
hare schoonheid, dan berucht 

, wegens hare wulpschheid en hare 
misdaden. Zij was, in het jaar 
908, te Rome zoo vermogend, 
dat zij het kasteel St. Angelo 

' bezette, en op de verkiezing der 
Paussen eenen noodloltigen in
vloed uitoefende (zie MAROSIA). 
Eene bedroevende, doch voor
bijgaande ergernis, die niets te 
kort doet aan de eer van den 
pauselijken Stoel,, en slechts 
een onbeduidend wolkje, over 
eene lange reeks van licht en 
deugden verspreidt (zie ALEX-
ANDER V I , JOANNES X I I , Vl-
GILIDS). 

1
 THEODORA, derde dochter van 
KONSTANTIJN VIII, werd van het 
hof verjaagd, door haren schoon-
broeder, ROMANOS ARGVRUS , dien 
zij den troon had willen doen 
verlaten, om er PRUSIANUS, ha
ren minnaar, op te plaatsen. 
Zij werd in een klooster 'opge-' 
sloten tot op het einde der re
gering van MicHAèL CALAFATES, 
in 1042. Zij werd alstoen, met 
hare zuster ZOÉ ,; die met KON-
STANTIJN MONOMACHÜS in den 
echt trad, tot keizerin uitgeroe
pen. Na den dood van genoem
den vorst, in 1054, regeerde 
THEODORA met roem; zij maakte 
zich gevreesd bij de vijanden--
des rijks, hetwelk zij in vrede 
hield, koos bekwame staatsdie
naars, deed den handel en de 
kunsten bloeijen, en vermin
derde de belastingen. Eene darm-
ncht, sleepte haar, in 1056, 
«i den ouderdom van 76 jaren, 
na eene regering van omtrent 

19 maanden, in het graf. Met 
haar stierf het geslacht van BA-
SILIÜS den Macedoniër uit, die 
in 867 den troon beklommen 
had. Er zijn i nog verscheiden 
andere keizerinnen van dien naam 
geweest. 

THEODORETUS (Heilige), pries
ter van Antiochië, onderscheidde 
zich door zijnen ijver en zijnen 
moed, deed. de godslasteringen 
van den graaf JULIANUS verstom
men, en werd, op bevel van 
dien dwingeland, den oom van 
JULIANUS den afvallige, in 362, 
op eene wreede wijze ten dood 
gebragt. 

THEODORETUS, te Antiochië, in 
393 geboren, werd opgevoed in 
de kennis der talen. Nog zeer 
jong zijnde, nam hij zijnen intrek 
in een naburig klooster van Af o-' 
rnea, alwaar hij voor de deugd 
gevormd, tot het priesterschap 

-opgeleid, en later (423) tegen 
wil en dank, tot het bisdom 
Cyrus, in Palestina verheven 
werd. In zijn hujs, aan zijne 
tafel, in zijne kleederdragt en 
hüisgeraden, legde hij de grootste 
zedigheid aan' den dag, maar 
hij was prachtlievend met be
trekking tot de stad Cyrus. Hij 
liet aldaar twee groote bruggen 
bouwen, baden, fonteinen en 
waterleidingen aanleggen, zon
der daarom de ondersteuning 
der armen en den luister der 
kerken uit het oog te verliezen. 
Hij werkte met zoo veel ijver 
en geluk in zijn diocees, dat 
uit 800 parochiën bestond, waar
van een aantal met verschillende 
ketterijen besmet, waren, dat hij 
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het geluk had al zijne diocesa-
nen tot de regtzinnigheid terug 
te brengen. Zijn ijver bepaalde 
zich niet tot zijne kerk; hij ging 
te Jntiochië en in de naburige 
steden prediken, alwaar hij zijne 
welsprekendheid en kunde deed 
bewonderen, en alwaar hij dui
zenden van ketters en zondaars 
bekeerde. De roem van dezen 
groolen man werd echter ge
durende eenigen tijd beneveld, 
door de verkleefdheid, welke hij 
openbaarde, voor JOANNES' van 
4«Zioc/iiëenNESTOMüs; te gunste 
van welke hij tegen de twaalf 
Anathema's van den H. CYRTIXIS 
van Alexandrië schreef; maar 
hijwischte deze smet uit, door 
zich met genoemden prelaat te 
verzoenen, en den aartsketter 
te veroordeelen. Het ongeluk, 
dat hij had' gehad, van hem te 
begunstigen, was zeer verschoon-
baar: verleid door het verstor
ven uiterlijke der Néstorianen", 
bleef hij zoo zeer blind voor den 
hoofd-inhoud hunner leer, dat 
hij zelfs geloofde, dat het con
cilie, van Efeze en de H. CYRIL-
Lüs,de éénheid van natuur irr 

• J. C. leerden; maar zoodra hij 
de oogen had geopend, verhief hij 
zich met nadruk tegen déze 
huichelaars. Hij bestreed de 
Eutychianen, weerstond de be
dreigingen van keizer THEODO-
SIUS I I , en zag zich in de 
valsche kerkvergadering van 
Efeze gerustelijk afzetten. Zijne 
deugd zegevierde in 451, inde 
algemeene kerkvergadering van" 
Chalcedonie, waarin zijne kunde 
en zijne wijsheid evenzeer schit
terden. Hij werd op zijnen 
zetel hersteld, en eindigde, 

eenige jaren later op eene hei
lige wijze zijne loopbaan; hij 
eindigde dezelve, zoo als lijj 
haar begonnen was, in 458, 
in den vrede en de gemeen
schap der Kerk. Zijne talrijke 
geschriften zijn: l.°wwKerke
lijke geschiedenis, die belang
rijke bijzonderheden bevat, welke 
men elders niet aantreft, en 
verscheiden oorspronkelijke stuk
ken. Dezelve begint met het 
tijdstip, waarmede EÜSEBIUS de 
zijne eindigt, namelijk met het 
jaar 324, en eindigt met het 
jaar 429. De geleerden merken 
in dezelve tijdrekenlcundige fei
len op; — 2." een Commenta-
Hum, bij vragen en antwoorden, 
op de acht eerste hoeken des 
bijbels; — 3.° een Commenta-
rium op. al de Psalmen; — 4.° 
Verklaring van het Hooglied,; 
— 5.o Aanteekeningcn op JERE-
MIAS, EzEcmëL, DAMèV, de 
twaalf kleine propten, en op 
de brieven van den H. UDMS. 
Het zijn slechts compilatie», 
doch dezelve zijn met keuze ge
daan. De schrijver vei^ehjW 
daarbij met de Joodsches vrou
wen, die daar zij noch goud, nocu 
edelgesteenten aan God, ™> 
den opbouw des tabernakel, to 
geven hadden, het haar, d e g 
en de banden verzamelden,^1 

ke de andere gegeven had«en, 
dezelve sponnen eri te«^ 

vereenigden; — &-° v 'J 
ken ovev ie Fabelen der ^ 
Dit is eene geschiedenis dei ouu 
ketterijen. In het -4.J boek^ 
heft hij zich met nadruk e g 
NESTOMOS , • wiens partij fljl» 
vuur had omhelsd;-- '• . 
Leerreden'over de Foor^md 
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hcid. Dit is een der beste wer
ken der oudheid over dit onder
werp} — 8.° Twaalf Verhan
delingen over de genezing der 
valsdie gevoelens der Heidenen. 
Men vindt hierin zeer belang
rijke bijzonderheden'over de god
geleerdheid der heidenen, over 
de goddeloosheid hunner w'yjs-
geeren, en over de'ondeugden, 
waardoor zij hunne leer in min- . 
achting bragten; —- 9.° Gods
dienstige Geschiedenis of Philo-
tea. Dit is de levensbeschrijving 
van 30 Kluizenaars, die ten 
zijnen tijde leefden; — 10.° 
CXLVII Brieven, bijeenverza
meld in de uitgave van pater 
SIBMONJD enz. Hen vindt in zijne 
geschriften uitgezochte denkbeel
den j edele uitdrukkingen, eenen 
sierlijken en zuiveren stijl, za-
menhang en kracht in de rede
neringen. Het eenige verwijl, 
hem door PHOTIUS gedaan, is 
van dikwijls al te stoute leen-
spreuken te gebruiken. De beste 
uitgaven zijner Wérken is die van 
pater SHMOND , in het Grieksch 
en Latijn, 1642, 4 dlX, in 
f ui. waarbij pater GARKIER , een 
Jüsuit, in 1684, een 5.° dl. 
heelt,gevoegd, hetwelk verschil
lende andere verhandelingen, 
mede van THEODORETUS, met 
breedvoerige bespiegelingen over 
het nestorianismus bevat. Pater 
GARNIER verklaart zich daarin he-
viglijk tegen THEODORETUS , maar 
pater SIRMOM», ZOO welalsTn> 
LEMONT, pater AL'EXANDER , pa
ter GRAVESON enz. nemen de 
verdediging van den bisschop 
•van Oijpis op zich. Terwijl de 
5.e aigemeene kerkvergadering 

XXIII DEEL. b 

zijne werken tegen den H. CY-
RILLUS. veroordeelt, randt zij 
zijnen persoon niet aan, die 
door het concilie van Ghalcedc-
nië, de heilige Paussen LEO en 
GREGOBIÜS als regtzinnig was 
erkend (zie IBAS én VIGILIDS). 

THEODORICH of THÈOBORICOS, 
koning der Gothen, gedood in 
den veldslag, welken hij met 
AëTius, tegen AïmAwon. Zijn 
zoon THORISMOMD of THORIMDND 
volgde hem op. Men verzekert, 
dat de jonge vorst, met het 
verlangen bezield, om zijnen 
vader te wreken, het leger der 
Hunnen zou verdelgd hebben, 
en AëTius hem zulks niet be
let had (zie ATTILA). 

THEODORICH Of THEODORICUS , 
eerste koning der Ostrogothen 
in Italië, natuurlijke zoon' van 
THEODOMIR , 2.en koning dier 
natie, werd, in 461, doorWA-
LAMIR , broeder en voorganger 
van THEODOMIR , aan keizer LEO 
I , als gijzelaar gegeven. Hij 
bewees groote diensten aan kei
zer ZENO , door BASILISCÜS van 
zijnen troon verdreven. Deze 
vorst liet voor hem, regt tegen 
over het keizerlijk paleis, een 
standbeeld te paard oprigten, 
en vereerde hem, in 484, met 
het consulaat. Hij zond hem 
vervolgens naar Italië legen ODO-
ACER, dien hij verscheiden ma
len sloeg, en met'wien hij in 
493 den vrede sloot Nadat hij 
eenigen tijd later dien vorst, 
onder verschillende voorwend
selen had doen ombrengen, zag 
hij zich meester van geheel 

' f" . 
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Italië. Om zich in zijno nieuwe 
staten te bevestigen, trad hij 
in den echt met eene zuster 
van CLOVIS of CLODOVEÏÏS , ko
ning van Frankrijk, ging an
dere vermogende verbind tenissen 
aan, en sloot den vrede met 
keizer ANASTASIÜS, en met de 
Wandalen van Afrika. THEO-
DORICH , na hevige schokken tot 
rust gekomen, was er slechts 
op bedacht, zijn rijk te bescha
ven. Zijn raad was zamengesteld 
uit enkel bekwame en deugdzame 
mannen, zoo als een CASSIODO-
UUS, een BoëTius, eenENNomus 
enz. En terwijl de barbaarsch-
heid, de Franken, de "Visigothen 
en de overige volken, welke on
derling den buit van het ïlomein-
sche rijk verdeelden, vernederde, 
was het hof van THEODORICH het 
middelpunt der beschaving. De 
letteren werden in Italië aange
kweekt, en men zag er eenige 

.stralen dier gulden eeuw schit
teren , welke de regering van 
AUGUSTUS ZOO gedenkwaardig 
heeft gemaakt. Men ontdekte 
er bijna niet, dat men er onder 
de heerschappij der barbaren 
was vervallen. Zoo vele voor-
deelen braglen te. weeg, dat 
AMALASONTA , zijne dochter, eene 
uitmuntende opvoeding ontving. 
Ofschoon deze vorst ariaansch 
was, beschermde hij de Calho-
lijken. Hij wilde zelfs niet, dat 
zij ariaansch zouden worden om 
hem te behagen, en liet een' 
zijner begunstigde officieren ont
hoofden, wijl hij hetarianismus 
had omhelsd, terwijl hij hem 
deze merkwaardige woorden toe
sprak: »Indien gij in uwe.trouw 
jegens God zijt te kort gescho

ten , hoe zult gij haar dan ten 
opzigte van mij in acht nemen 
die slechts mensch ben?" Zijne 
regtschapenheid deed hem door 
de regtzinnigen, als regier ver
kiezen , in eene zuiver kerke
lijke'zaak. Na-den dood van 
Paus AWASTASIUS in 498, be
twistten LAUBENTIUS en SÏMMA-
CHUS elkander den Pauselijken 
troon, men beriep zich op THE
ODORICH, die ten gunste van 
SÏMMACHÜS uitspraak deed. Rome 
had hem verscheiden gebouwen, 
en de herstelling zijner muren 
te danken. Hij verfraaide Pavia. 
en Ravenna. Hij voegde bij de 
oude wetten, 150 nieuwe; re
gelde het toevlugtsoord der hei
lige plaatsen, en het erfregf op 
de nalatenschap van geestelijken, 
welke zonder testament stierven. 
Met één woord, hij was gedu
rende 33 jaren, de yador der 
Italianen en Gothen; de on
partijdige weldoener van peiae, 
en even dierbaar aan de twee 
natiën. Hij deed den handel m 
zijne staten bloeijen. De-polic e 
Werd er zoo naamvkeung waar 
genomen , .dat menophetlan 
zijn goud even zoo veilig kon 
bewaren als in de sleden, waan 
de meeste orde noerafct .•»« 
beschermde en beoefende de let
teren. De door hem aangewoii 
nen stalen waren zeerUitgesirLu-
Zijne heerschappij strekt6. tf» 
«'* -— Italië:Sicüie,m^. uit over 
tië, Noricum, Parmante, 

de bei-

do Metiën, Provence, W . 6 

doe en een gedeelte'van « w : 
Zijn roem handhaafde zich ffl» 
tot aan het einde. De jaren ui 
zwakheden maakten hem na« 
verig, gierig, onrustig, • < & 
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wanend. Vleijers .maakten van 
deze omstandigheid gebruik, om 
de beide eerbiedwaardigste on
derdanen, die de republiek kon 
aanwijzen, te doen vallen.- SYM-
•MACHUS senator, en Boëuos, 
zijn schoonzoon werden • ten 
dood gebragi. De heilige Paus 
JOAHNES werd Ie Ravenna in een 
gevangenhok geworpen, waarin 
hij stierf. THEODORICH , in de 
volle beteekenis des woords., een 
dwingeland geworden, overleefde 
deze wreedhedennietlang.Toen 
men hem eens aan tafel den 
kop van eenen visch voordiende 
verbeeldde hij zich, dat zulks 
het hoofd van SYMMACHUS was, 
hetwelk hem bedreigde, hij be
gaf zich te bed, 'en overleed 
den 30 Augustus 526, door 
wroegingen verscheurd, welke 
niemand tot bedaren kon bren
gen. Nadat BELISARIDS de Go-
then uit Italië had verdreven, 
liet hij al de standbeelden van 
THEOBORICH omverwerpen. Men 
spaarde echter zijn praalgraf te 
Ravenna; hetwelk tegenwoordig 
nog bestaat, en door zijne schoon
heid de bewondering der reizi
gers verwekt. 

THEODORICH of THEODERICÜS I, 
koning van Frankrijk, 3."zoon 
van CLODOVEUS II , en broeder 
van GLOTARIIJS III én van CHIL-
DEBERT II, beklom in 670, door 
de zorg van EBROÏN, opperhöf-
meester, den troon van Neus-
trië en Bourgondië; maar kort 
daarna, werd hij, op bevel van 
CHILBERIK, koning van Anslra-

• «ie, kaal geschoren, en in de 
abt"j van Sakt-Denys opgeslo

ten. Na den dood van zijnen 
tegenstander, in 673, hernam 
hij den' schepter, en liet zich 
beheerschen door EBROÏN, die 
verscheiden doorluchtige hoof
den aan zijne hartstogten op
offerde. PH?YN, • meester van 
Austrasië, verklaarde hem den 
oorlog*, en overwon hem, :in 
687, te festri, in het Verman-
deesche. Deze vorst, door den 
president HÉNADLT , THEODERICH 
III genaamd, overleed in 6911 
in den ouderdom van 39 jaren. 
Hij was de vader van CLODO
VEUS III, en CHILDEBERT III, 
koningen van Frankrijk. 

• THEODORICH of THEODERICÜS 
II of IV, koning van Frankrijk, 
bijgenaamd de Chelles} wijl 
hij in dat klooster was opge
voed, was de zoon van DAGO-
BERT III, koning van Frankrijk 
Hij werd, in 720, door KAREL 
MARTEL uit zijn klooster ge
haald , om op den troon te 
worden geplaatst. Hij voerde 
slechts den: titel; van koning 
want zijn minister oefende er 
het geheele gezag van uit. THEO
DORICH overleed in 737, inden 
ouderdom van 25 jaren. Na 
zijnen dood, had er een vijf
jarig tusschen-bestuur plaats. 

THEODORICH of TnÊODEiucus I, 
koning van Austrasia, zoon van 
CLODOVEUS I , koning van Frank
rijk, bekwam, in* 511, tot zijn 
aandeel, de stad Mets, hoofd
plaats van het koningrijk Austra
sia, Aiwergne, Rouergue, en 
eenige andere gewesten, welke 
hij, gedurende het leven zijns 

f 2 * 
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vaders aan de Visi-Gothen ont-
weldigd had. Toen in 515, 
eene Deensche vloot aan den 
mond der Maas geland was, 
en de bemanning derzelve tot 
op zijn grondgebied was door
gedrongen , werd deze door 
THEODEBERT, zijnen zoon, dien 
hij tegen haar had opgezonden, 
geslagen, en haar koning CLO-
CHILAÏC gedood. In 528, ver
bond hij zich met zijnen broe
der. CLOTABIUS I, koning van 
Soissons, tegen HERMENFKOI , 
dien zij van zijne staten be
roofden , en boven van do muren 
van Solbiac, waarin zij hem, 
onder belofte van hem wel te 
behandelen, gelokt hadden, 
deden nederstorten. Middeler-
wijl viel CHILDEBERT, zijn broe
der , koning van ' Parijs, in 
Auvergne. THEODORICH snelde 
aan ter verdediging van hetzelve, 
en verkreeg gewapenderhand den 
vrede. Dij overleed in 534, . I 
in den ouderdom van 51 jaren. ' 
THEODORICH was dapper aan het 
hoofd des legers, en wijs in 
den raad ; maar hij werd door 
heerschzueht verslonden en of
ferde alles op, om aan dezelve 
voldoening te geven. Hij was, 
de eerste, die aan de Boijers, 
een Beijersch volk, wetten gaf, 
welke hij door bekwame regts-
geleerden had doen ontwerpen. 
THEODEBERT, zijn zoon, volgde 
h e m o p . ' . . . • ; • • 

THEODORICH of THEODERICUS 
II, de Jonge, koning van Bour-
gondië en Anslrasia, 2.<? zoon 
van CHILDEBERT , werd in 587 
geboren. Hij bragt met THEO
DEBERT II, zijnen broeder, do 

eerste jaren zijns levens, onder 
het regentschap der koningin 
BRUNECHILDE of BRUNEHAUT, hun
ne grootmoeder, door. Nadat 
THEODEBERT aan BRUKECHIUDE 
het rijksbestuur had ontnomen, 
nam deze gebelgde vorstin met 
THEODORICH, de wijk naar Or-

. leans; laatstgenoemde bewoog 
zij, de wapens tegen zijnen 
broeder, optevatten, terwijl zij 
hem verzekerde, dat deze'geen 
zoon van CHILDEBERT was, en 
dat zij hem onderstoken had, 
in de plaats van zijnen oudsten 
zoon, die'overleden was. THEODO
RICH volgde dezen raad op, (zie. 
THEODEBERT) en overleed kort 
daarna (613) te Mets aan;den 
rooden loop juist op het tydsüp, 
dat hij zich gereed maalcte, 
om CLOTARWS, koning van. 
•Soissons, den oorlog aantedoen. 
Men vindt in eenige kromjK-
schrijvers, betrekkelijk THEODO
RICH, verscheiden blonde he
den, die zeer twijfelachtig\W> 
ten minste wat de voorna^ 
omstandigheden betreft :he » 
zeker dat men op de rekenni, 
van BRUNECHILBE meer dn eene 
gruweldaad heeft gep aa te^ j r 
vanhetnietmoeijeykish 
te regtvaardigen, ofschon'^ 
onmogelijk is haar S^d e n 

al vrij te pleiten. 

THEODORÜS van W*^ 
•omhelsde het kloosterlevn,^ 
keerde in de wereld terug- J_ 
in den echt te treden- D6 " ^ 
lige CHRYSOSTOMÜS , aie, 
teederlijk beminde, schroei J 
twee Vermaningen, om 
tot zijnen 'pligt terug to J e 

gen, en hij had den troost « 
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in Ie slagen. (Deze Vermanin
gen komen voor, in het.eerste 
deel. zijner Werken, Benedik-
üjner uitgave). THEODOUUS, in 
381 op den stoel van Mop-
suestia, eene stad in Cilieië, 
verheven, verviel weldra in 
dwaling. Hij overleed in 428. 
Men kan hem. beschouwen als 
den eersten grondlegger der 
ketterij, welke twee personen 
in JESUS CHRISTUS onderscheid
de. Wanneer men zijne wer
ken nagaat, ziet men, dat zijn 
geest met hét beginsel door
drongen was, hetwelk later de 
Socinianen hebben gepredikt, 
»,dat men alles voor de regt-
bank der rede brengen, en 
enkel datgene aannemen moet, 
wat zij goedkeurt." Een be
ginsel, dat het gebouw des 
geloqfs in zijne grondslagen 
ondermijnt, en al de sekten 
heeft voortgebragt, welke de-
Kerk verwoest hebben. THEO
DOUUS had tegen den H. ÏÏIERO-
KBIDS geschreven, ter verdedi
ging der ketterij van PBLABIÜS. 
De beruchte JULIAHUS van Ecla-
na, een der aanhangers van 
dezen aartsketter van zijnen 
zetel verdreven, nam de wijk 
bij hem, en vermeerderde het 
getal zijner leerlingen. THEO-
ÖOHDS hield zijne leer langen 
tijd verborgen, maar.toen het 
nestorianismus uitbarstte, was 
zij reeds in vele geesten ver
spreid. De nestorianen bedien
den zich in 431, na den afloop 
van het concilie van Efeee, 
ter bevestiging hunner dwalingen 
van de werken van dien ketter. 
In de 5.« algemeene ierkvcr-

F 

gadering, in 553, te Konstm-
tinopel gehouden, werden de 
persoon en de werken, van 

..TKEODORUS van Mopsuestia, in 
den ban, gedaan; maar men 
oordeelde gunstiger over IBAS 
en THEODORETUS, wier personen 
gespaard werden, ofschoon eenige 
hunner geschriften niet vrij 
schenen van de dwalingen, welke 
THEODORTJS verdedigd had (zie 
IBAS, VIGIUDS en PELAGIÜS I). Zij
ne voornaamste werken zijn:l.° 
een Commenlarium op de Psal
men, in de Reeks van pater 
CORDERTOS (zie ORLEANS. — Lo-
DEWUK VAN — ) ; — 2.° een Com
menlarium in handschrift op 
de 12 kleine profeten. Dit 
commentarium bewijst dat de 
schrijver een deïst was; — 3.° 
Verscheiden fragmenten in de 
Bibliotheek van PHOTIÜS. Men 
vindt zijne geloofsbelijdenis in 
de verhandelingen van pater 
GARMER op MARIUS MERCATOR. 

THEODORUS-STDDITES {Heilige), 
werd aldus genoemd, wijl hij 
abt was van het klooster van 
Stude, door STDDIUS , romeinsch 
'consul, in eene der voorsteden 
van Konstantinopel gesticht. Hij 
werd geboren in 559, en om
helsde het kloosterleven, in den 
ouderdom van 22 jaren. De 
vrijheid, met welke hij keizer 
K.ONSTANTUN., zoon van LEO IV 
laakte, wijl deze vorst, "dekei
zerin MARIA had verstooten, 
om met THEODOBA in den echt 
te treden, en zijne weigering, 
onder LEO den armeniër, Bli-
CHAEL den stamelaar en andere 

i iconoclasüscho keizers, om de 
f3 
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heelden te veroordeelen, haal
den .hem hevige vervolgingen, 
op den hals, Hij antwoordde 
aan LEO den Armeniër, die 
bij hem aandrong om zijne 
dwalingen te omhelzen; » Gij 
zijt belast met den staat en 
het leger, draag er zorg voor, 
maar laat de zaken der Kerk 
aan de herders en godgeleerden 

'over." Het was ongelukkiglijk 
de dolle zucht der Grieksche 
keizers van de middeleeuwen, 
van zich altijd met de zaken 
der Kerk te bemoeijen, enkel 
en alleen om dezelve in verwar
ring te brengen, en er het speel-, 
tuig hunner luimen van te.ma-

. ken; een voorbeeld, door eenige 
vorsten der 18.?.. eeuw al te zeer 
nagevolgd. » Mets is noodlotti-
ger voor eenen staat, en tevens 
is niets ongerijmder, zegt de 
graaf D' ALBON , dan aan allen 
regten te ontnemen, om er de 
regten van eenen enkele van 
te maken." Na eene 7 jarige 
ballingschap, verkreeg THEOOO-
KDS , bij den dood van LEO , 
zijne vrijheid weder. Deze vol
ijverige abt eindigde zijne loop
baan den 11.November 826, op 
het eiland Chalets, tegen over 
Epnstantinopel Er bestaan nog 
van hem: 1.° twee Tostamen-' 
ten; het tweede is door pater 
SIBMOND (in het Fransch) ver
taald , en komt voor in zijne 
Werken;—2.» Twee Boeken met 
Brieven; — 3.o' 123 Puntdïoh- ' 
te)i, in Jambische verzen; — 4.° 
Verhandeling omr de vereering 
des kruises, door GKETSER in 
het licht gegeven;—5." de grodte 
en kleine Catechismussen, dit 
zijn onderrigUngen welke hij 

voor zijne monniken hield. BA-
RONIÜS schrijft hem acht Oden 
toe op de heilige beelden, maar 
dezelve zijn van een later schrij
ver. LIVINEIUS" heeft eene ver
taling in het licht gegeven van 
het grootste gedeelte der wer
ken van den heiligen THEODO- » 
RÜS , Antwerpen, 1602; maar 
dezelve wordt niet op prijs ge
steld. Niemand heeit met meer 
bondigheid over het onderwerp 
der beelden geschreven, dan deze 
heilige; zijn stijl is duidelijk, 
beknopt en sierlijk. Degene die 
de tucht en de zeden der Griek
sche kerk, in de 8.» en 9.e 

eeuwen wenschen te kennen, 
zullen deze werken met vermaak 
lezen. Het geloofwaardige le
ven van den heiligen THEODOIWS , 
door eenen ongenoemde, is met 
een gedeelte zijner Werten in 
het licht gegeven, Pary*>.}™>; 
Venetië, 1728; maar de ulgeve. 
schrijft zulks tèn onregte toe aan 
den monnik MiaueL. 

THEODORÜS, de Lector, dus ge
naamd, wijl hij v o o « » 
der groote kerk w » . * g f £ 
nopel, had eene i ^ f ^ Q schiedenk zam^lAd™*™ 
twintigste jaar ier regen S ^ 
KOHSTAMTHK de». » A' 
totopdendoodvand.envois^ 
Dit werk was in ^ £ S 
verdeeld.. Hy had b e U d j ^ 
leend uit de. e ^ j j g 
van SOCRATES, van S < » 
TiiEonoRETüs. 'HefkomUnsoB 
mige bibliotheken in hand̂ M 
voor, en is nog met guit 
geweest. TiraoDonns hadJ * 
£e„e andere W ^ S f f t a -
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de der regering van THEODOSIÜS 
den Jonge, lot het begin van 
JOSTINUS. Wij bezitten sleehls 
uittrekselen van dit werk. HEN
DRIK DE VALOIS heeft ons al dat
gene geleverd, wat hij van THE-
ODOBUS, in SUIDAS , THEOPHANUS 
en JOANNES DAMASCENUS heeft 
kunnen bijeenzamelen. 

THEODOKUS, in 626, op den 
bisschoppelijkèn stoel van Pha-

• van verheven, was. de eerste 
grondlegger van het monothe-
lismus. Zijne geschriften wer
den in 649 in het concilie van 
Lateranen veroordeeld, welk 
vonnis, in 680, in de zesde 
algemeene Kerkvergadering be
vestigd werd. 

THEODORÖS I , te Jeruzalem 
geboren, volgde JOANNES IV, den 
24 November 642, op den Stoel 
van den H. PETRUS op. Hij ver
oordeelde PÏRRHÜS en PAULÜS> 
patriarchen van Konslantinopel, 
die monotheliten waren, en over
leed heiliglijk den 13 Mei 649. 
Zijne zachtmoedigheid, zijne lief
dadigheid en zijne deugden de
den hem algemeen betreuren. 

, Hij is de eerste Paus welken 
men Opper-herder heeftgenoemd, 
en de laatste, welken de bisv 
schoppen broeder noemden. De 
luister van den eersten Stoel en 
de indruk van het Pauselijk ge
zag werden des te noodzakelij
ker naar mate men zich meer 
van de eerste eeuwen der Kerk 
verwijderde, waarin de geloofs
leer en de tucht, nader bij der-
zelver bron zijnde, zich als 't 
ware door zich-zelve handhaaf-

F 

den; daarenbovenbegon Europa 
zich in verschillende staten te 
verdeelen, en had alzoo behoefte, 
aan een middelpunt van eenheid, 
genoegzaam indrukwekkend, om 
zijnen invloed op nationale ver
deeldheden uitteoefenen. Voor 
het overige, vo'egde> de naam 
niets bij het wezenlijke gezag 
dat vóór hem de Paussen met 
dezelfde uitgebreidheid, en de
zelfde kracht hadden uitgeoe
fend (zie INNOCENTIUS, GREGO-
RIUS, LEO enz). 

:THEODORÜS' I I , Paus na Ro-
MANÜS , in 898, overleed 20 
dagen ha zijne verheffing. Hij 
liet het lijk van FORMOSÜS, op 
last Van STEPHANUS VI, in den 
Tiber geworpen, op eene pleg-
tige wijze in de begraafplaats 
der Paussen bij zetten. 

THEODORÜS van Kantelberg 
{Heilige) een monnik van Tar-
sus in Cilicië, werd, in 668 te 
Rome zijnde, door Paus VITA-
LIANDS naar Engeland gezonden 
om er den bisschoppelijkèn stoel 
der kerk van Kantelberg te be-
kleeden. Hij was de eerste aarts
bisschop dier kerk; en oefende 
het primaatschap over de ge-
heele Britsche-kefk uit. Men 
vindt bij WIIXIAM MALMESBÜRY. 
en in de Conciliën van Enge
land door WILKENS de brieven 
van Paus VITALIANÜS, welke 
hem deze 'waardigheid opdroe
gen. Hij herstelde in dat rijk 
het geloof en de kerkelijke tucht. 
Heigene, wat ons van zijn Boe-
teboek (Penitenciel •— Codex 
pmnitcntialis —) en zijne andere 
4 
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werken overblijft, is bijeenver
zameld door JACOEÜS PETIT , en 
te Parijs, in 1677, in 2 dl.", 
in 8.™, met geleerde aanteeke-
ningen in het licht gegeven. 
Dom LUCAS D'ACHERY, heeft 
(9A dl. van het Spicilegnm) 
120 artikelen uit dit Boeteboek 
medegedeeld. Men vindt het ook 
in het 6.* dl. der Gonciliën van 
pater LABBE. De uitgave, welke 
JACOBUS PETIT er van heeft ge
leverd , bevat een aantal bijvoeg
selen van Canons, uit andere 
Boeteboeken van het Westen 
ontleend, en waarin THEODORUS 
zelf wordt aangehaald. THEO
DORUS overleed in 690 in den 
ouderdom van 88 jaren, na 
scholen te hebben 'gesticht ter 
onderrigting zijner kudde. 

THEODORUS of DIETRJCH VON 
NIEM, te Paderbom geboren, 
secretaris van verscheiden Paus-
sen, bragt omtrent 80 jaren 
aan het hof van Rome door. Hij 
vergezelde JOANNES XXIII naar 
de kerkvergadering van Constans, 
en overleed kort daarna, hoog
bejaard, in 1417. Men heeft 
van hem: 1.» Geschiedenis van' 
de scheuring der Paiissen, Neu
renberg, 1592, in fol. Dit in 
3 boeken verdeelde werk strekt 
zich uit van den dood van GRE-
GORIUS XI tot de verheffing van 
ALEXANDER V; — 2.o LeveA 
van Paus JOANNES XXIII, Frank
fort, 1620, in 4.to; — 3.° 
Dagverhaal van hetgene wat er 
op het Concilie van Constans 
plaats had, tot op de afzetting 
van dien Paus (JOANNES XXIII); 
— 4.<> eene hevige Smaadrede, 
tegen dezen ongelukkigen op

perpriester , zijnen weldoener; 
— 5.° een Boek betrekkelijk (h 
Regten der keizers op de in
stellingen der bisschoppen, iu 
Schar dii Syntagma de imperiali 
jurisdictione, Straatsburg, 1609, 
in fol. THEODORUS, een gestreng 
en zwartgallig mensch, schetst 
een uitsporig tafereel van het 
hof van Rome, en de geestelijk
heid van zijnen tijd, hij schrijft 
in eenen harden en ongekuisch-
ten stijl, en zal wel niet gele
zen worden door diegene, die 
meer smaak en oordeel dan hij 
bezitten. 

THEODORUS, — Zie BUY, U$-
CARIS, GAZA , BALSAMON. 

THEODOSIUS de Groote (Fu-
vms MAGNÜS), Romeinseh keizer, 
in 346, -te Cauca, eene staa 
van Gallicië, in Spanjei geboren. 
Zijn vader was de beroemde 
graaf THEODOSIUS , welke onder 
VALENTINIANUS I zulke groote 
heldendaden had verngt, en me, 
op bevel van VALENS, een b -
geloovig en wreed vorst, aan 
wien een toovenaar had gaw^. 
dat de naam van zijnen opvp' 
ger raetTHEOD. begon, m ^ -
te Carthago onthoofd werf- W 
gcoote man had den naamJf 
THEODOSIUS beroemd Bjaatt. 
Zijn zoon begaf zich naai J\g 
vaderland, om zijnen yf*£ 
beweenen, maar daar J 1 ^ 
KUS zijne verdienste 1 » 
riep hij hem aan het hoi, j 
ga?hem in 379 daal'aan 
rijksbestuur. Hij gaf hem » 

z^n aandeel ™»föJïj!A gewesten, welke VALEOTIW-m het Oosten had bezeten. Wei 
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nigo dagen na zijne verheffing 
trok THEODOSIÜS naar Thraeië 
op, en na eenige troepen bijeen 
te hebben gebragt, viel hij op 
de legerplaats der Gothen aan , 
ontnam hun hunne vrouwen én 
kinderen, niet 4000 wagens, 
die tot derzelver vervoering dien
den. De barbaren wefden door 
deze nederlaag verschrikt. .De 
Alanen en andere Gothen, die 
de naburige gewesten verwoest
ten, lieten hem voorslagen van 
vrede doen, en ' namen al de 
voorwaarden aan, welke men 
hun oplegde. In het volgende jaar 
(380) liet THEODOSIÜS, te Thes-
salmiica ziek zijnde, zich door 
ASCOLUS , bisschop dier stad, 

. doopen. ..Om zijnen overgang 
tot het Christendom te heiligen, 
verbande hij het ariahismus, en 
wilde hij, dat men in zijn ge-
heele rijk, den Vader, Zoon on 
heiligen Geest als eenen eenigen 
God, in drie personen, zoude 
aanbidden. Bij deze wet tegen 
de dwaling, voegde hij er an
dere ter handhaving der politie. 
De eene verbood aan de reglers, 
eenige crimineele zaak te be
handelen, gedurende de 40 da
gen der Vaste, wijl deze tijd 
bij de christenen, aan gevoelens 
en werken was toegewijd, die 
weinig strookten met de gestreng
heid der strafwetten, en den 
toestel van derzelver toepassing 
en uitvoering. Eene andere be
val straffen tegen de vrouwen, 
die een tweede huwelijk aangin
gen, gedurende den rouwtijd, 
over haren eersten man,die 10 
maanden duurde.- niet alleen om 
«en eerbied, aan de huwclijks-

verbindtenis verschuldigd,' te 
handhaven, maar ook om mis
daden voortekomen, die dikwerf 
uit het verlangen naar eenen 
nieuwen echt bedreven werden. 
Bij eene "andere wet beval 'hij , 
dat met Paschen alle gevange
nen, wier m isdrijven voor genade 
vatbaar waren, in vrijheid zoude 
stellen. Bij het uitvaardigen van 
dit bevelschrift, zeide hij deze 
gedenkwaardige, woorden: Mogt 
het Gode behagen, dat het in 
mijne magt stond, de dooden ie 
verwekken! Hij bekroonde al 
deze heilzame verordeningen, 
door gestrenge edikten tegen de 
van logen overtuigde aanbren
gers. «Wanneer men, zegt een 
regtsgeleerde, de wetten van 
SALON, van LSCUIIGÜS, van al 
de zoo hoog geprezene Griek-
sche wetgevers, met die van ( 
THEODOSIÜS vergelijkt, is het 
alsof men kinderen eenige zot- ^k 
ternijën hoort uitstamelen, in i 
afwachting dat een volwassen 
man hen kome leeren spreken 
en redelijke dingen zeggen." 
ATHALARICH , koning der Gothen, f 
nam omtrent dezen tijd, zijne 
toevlugt tot TÜEODOSIÜS, die hem 
als eenen koning behandelde, 
en hem, na zijnen dood, eene 
prachtige lijkstaatsie gaf. Deze 
edelmoedigheid belette niet, dat 
verscheiden barbaarsche volken 
invallen in Tracië deden. THE
ODOSIÜS trok tegen hen op, leverde 
hun slag, in de maand Augus
tus 381, versloeg en noodzaakte 
hen den Donau weder over te 
trekken. Zijn naam drong in 
vreemde landen door. SAPÖR 
of SAPORDS III, koning van Per-

f 5 
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zië, zond hem afgevaardigden 
, om met hem een verbond te 

sluiten. Deze beide vorsten slo
ten een vredes-verdrag, hetwelk 
langen tijd duurde. Het jaar 
385, werd gekenmerkt, door 
eene zamenzwering tegen THE
ODOSIUS gesmeed. Hij verbood, 
om diegene in regten te betrek
ken , die, zonder er medepligtig 
aan te zijn, er kennis van had
den gedragen, en zulks niet 
ontdekt hadden. Hij liet de za-
mengezworenen veroordeelen, en 
zond hun genade, toen men hen 
naar de strafplaats voerde. Zij 
hadden hun leven te danken 
aan de heilige ELACCIIXA , zijne 
echtgénoote. De goedertierenheid 
van THEODOSIUS logenstrafte zich 
bij eene andere gelegenheid. Er 
ontstond in 390, te Thessaloniea, 
hoofdstad van Macedonië, een 
opstand. BOTHEMCH, landvoogd 
van Illyrië, had eenen koetsier 
doen gevangen nemen, van de 

,.; verfoeijelijke misdaad van sodo
mie beschuldigd. Toen men in 

• die stad vréugde-bedrijven hield, 
wegens de overwinningen van 
THEODOSIUS, eischte het volk, 
dat genoemde koetsier in vrij
heid zou worden gesteld; en, 

' op de weigering des landvoogds, 
, nam men de wapens op, en dood

de verscheiden officieren der bê  
zetting. BOTIIERICH kwam in per
soon , om de muiterij te doen 
bedaren; maar werd zelf ver
moord. THEODOSIUS , overtuigd 
dat een volk, hetwelk [en gunste 
eener eerlooze en onnatuurlijke 
misdaad aan het muiten slaat, 
in den grond bedorven was, 
deed zevenduizend inwoners over 
den kling springen. Men kan 

in het artikel van den II. AM-
Biiosius zien, op welke wijze 
deze- doorluchtige prelaat hem 
dien misslag deed boeten, en 
met welke gewilligheid TIIEO-
DOSIUS zich aan de boete onder
wierp, hem door zijnen herder 
opgelegd: een voorbeeld, zeer 
geschikt om de vorsten te be
schamen , die, terwijl zij noch 
zijne magt, noch zijne uitste
kende hoedanigheden bezitten, 
zich met de opgeblazenheid des 
alvermogens tegen de heilige 
lessen der .herders verzetten. 
Intusschen bragt MAXIMUS , die, 
GRATIANÜS gedood had, en die 
zich tot keizer had doen uitroe
pen , den jongen VALEKTIKIANCS 
in het naauw. THEODOSIUS deed 
dezen tiran den oorlog aan, ver
sloeg hem in twee gevechten, 
in Hongarije en in Itahe; en 
na hem tot in Jqnika}& beo-
ben vervolgd, dwong hij de sol
daten denzelven aan hem over--, 
televeren. Men bragt hem in 
de legerplaats van THEODOSIUS , 
die hem vergeving wlde schen
ken; maar de soldaten, die hem 

zijne goedertierenheid onwaaraio 
achtten, doodden hem bm en 
zijne tent, en hieuwen hemijet 
hoofd af. Aldus eindigde dw 
oorlog, twee jaren voor üet 
wreed° tooneel van Thesfonm, 
en dat THEODOSIUS, na het wes 
ten voor VALE«xiwff f f / t 
digd te hebben, zich het beat 
van het Oosten voor hem f 
zijne kinderen verzekerde, « 
hit volgende jaar, 389, J j g 
hij te Rome, om er de eerm, 
wjzen van den'zegetogt eon 
vangen, en deed aldaar deovei 
blijtlelen der afgoderi verdelgen-
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In Konstantinopel teruggekeerd, 
versloeg hij eene bende barbaar-
sche volken, die Macedonië en 
Thracië plunderden. ARBOGAS-
TES, een oorspronkelijke Galliër, 
beroofde keizer VALENTINIANUS 
van zijn gezag en van het leven. 
Om de straffe, aan zijne mis
daad verschuldigd, te vermijden, 
verkoos hij EUGENIUS, eenen man, 
uit de heffe des volks, die de 
spraakkunst had onderwezen, en 
deed hem,-op voorwaarde dat 
hij de afgoderij zoude toestaan, 
tot keizer uiroepen. THEODOSIUS 
maakte zich gereed om hem den 
oorlog aan te doen, en, na ge
slagen te zijn geweest, versloeg 
hij den overweldiger, teAquilea; 
den 6 September S94. EUGENIUS 
werd' onthoofd, en ARGOBASTES 
bragt zich-zelven om het leven. 
Men maakte te Konstantinopel 
groote toebereidsèlen, om THEO-
BOSIÜS in zegepraal te ontvangen. 
Hij werd ziek te Milane, en 
overleed aldaar aan de water
zucht , den 17 Januarij 395, 
na eenè 16 jarige regering. Zijn 
lijk werd naar Konstantinopel 
vervoerd, alwaarARCABIUS,zijn 
zoon, hetzelve in het praalgraf 
van KOSSTAMTHN liet plaatsen 
THEODOSIUS 'inoet in den rang 
der vorsten worden geplaatst, 
die tot eer der menschheid ver
strekken, indien hij hevige harts-
toglen bezat, onderdrukte hij 
dezelve door hevige pogingen. 
•De toorn ea de wraak waren 
zijne eerste aandoeningen, maar 
de overweging bragt hem tot de 
zachtmoedigheid terug. Men 
kent de, eenen christen-vorst 
zoo_waardige wet, in 393, ten 
°pzigfe van diegene uilgevaar-

digd, welke den goeden naam 
van hunnen vorst aanranden. 
» Indien iemand, zegt hij, zich, 
zoo verre mogt vergeten, dat 
hij onzen naam, ons bestuur, 
en ons gedrag onteert, en er zich 
lasterlijk over uitlaat, zoo- wil
len wij dat hij niet aan de ge
wone door de wet daar op gestelde 
straffen onderworpen zij, noch 
dat onze officieren hem eenige 
strenge behandeling doen onder
vinden. Want, indien het uit 
ligtzinnigheid is, dat hij kwaad 
van ons gesproken 'heeft, zoo 
moet men hem verachten, in
dien het uit eene blinde dwaasr 
heid is , zoo is hij ons medelijden 
waardig, en indien het uit boos
aardigheid i s , dan moet men 
hem vergeven." Terwijl ADRE-
LIÜS VICTOR hem met TRAJANUS, 
den afgod en het wonder der 
Romeinen, vergelijkt, merkt hij , 
aan, dat hij al de goede hoe
danigheden deszelven bezat, zon
der er de gebreken van te hebben: 
dat hij , even als hij , groot en 
welgevormd was, dezelfde ge
laatstrekken-, hetzelfde majestu
euze voorkomen, dezelfde even 
zoo zachte als levendige oogen 
bezat 3 even zoo opgeruimd van 
inborst als bescheiden en inne
mend van geest was, vol goed
heid voor iedereen, terwijl hij 
de geleerden, mits zij niet he-
kelzuchtig waren, met onder
scheiding behandelde; dat einde
lijk , zijne, dapperheid onnavolg
baar , zijn ijver onvermoeid en 
zijne wakkerheid de schutswal 
tegen overrompeling was. Maar, 
gaat dezelfde schrijver voort •, hij 
bad een afkeer voor de ondeug
den van TRAJANUS, voorname-
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lijk voor zijne zucht tot den 
wijn en de schandelijke zonden. 
Hij dreef de eerbaarheid zoo ver, 
dat hij, bij eene formeele wet, 
de onzedige of zelfs al te opge
smukte personen van de feest
maaltijden uitsloot. Hij strekte 
de matigheid, tot op de ver
fijnde hartstogten des geestes, 
zoo als tot den ijdelen roem en 
de eerzucht u i t ; terwijl h i j , 
hoe bekwaam hij' 'er dok toe 
mogt zijn, geenen oorlog voerde, 
dan wanneer hij er toe genood
zaakt was; eri hij bij elke gele
genheid SÏLLA, MARIUS en al die 
vermetele geniën laakte, naar 
welke nooit ie gelijken, hij zich 
eene'noodzakelijkheid wilde op
leggen. Zoodanig als THEODOSIUS, 
in den staat van eenvoudig bur
ger > ten opzigte van zijne vrien
den was geweest, zoo was hij ten 
opzigte van iedereen zoodra hij 
den troon had beklommen.» Zijn 
regel was, met zijne onderdanen 
te handelen, zoo als hij vroeger 
had gewenscht zelf door den 
keizer behandeld te worden." 
Hij.bezat niets van de trotsch-
heid, welke de schepter ingeeft. 
Nooit ging het volk minder on
der belastingen gebukt dan tij
dens zijn bestuur. Hij noemde 
dat uur verloren, waarin hij 
geen goed had kunnen doen, 
en in zijnen mond was zulks 
geenszins de taal der snorkerij 
en ijdelheid. De milddadigheden 
welke hij den inwoners van Kon-
stantinopel deed genieten, lokten 
zoo vele burgers derwaarts, dal 
men op het einde van zijn bestuur 
beraadslaagde, of men niet een 
•uitgebreider omtrek aan die stad 
zoude geven, niettegenstaande 

dat tien jaren vroegor, de hui
zen slechts een klein gedeelte 
der stad besloegen, en de overige 
grondslag slechts uit tuinen en 
bouwlanden bestond. Hij was 
de laatste vorst die het Romein-
sche rijk in deszelfs geheel heeft 
bezeten, en liet twee zonen na. 
ARCADHJS en HONORIUS. ABCA-
MÜS werd keizer van het Oosten, 
en HONORIUS van het Westen. 
De Geschiedenis van THEODOSIUS 
is zeer wel beschreven door FtE-
CHIEU, Parijs, 1681 en, 1749, 
in 8.vo flïen- zie ook zijne Lof
rede , door den heiligen PAUU-
KÖS , en zijne Lijkrede, [door den 
H. AMBROSIUS. [De eeuw der 
groöte vorsten is bijna altijd die 
der groote mannen.- rnennoemt 
onder de regering van THEODO
SIUS , den H. AMBROSIDS , den 
E. ASTERUS, den H. GREGOIUÜS 
van Naziansc, den H. JOASNES 
CRYSOSTOUDS, den H. GREGOIUÜS 
van Nyssa, den H. CÏRILWS , 
den H. EMEHAWJS; eronder de 
ongewijde schrijvers telt men 
AÜSONIUS, GUTOIAOTS, V&m, 
PREDENTIUS, SYMHACHUS, BWC* 
FESTUS AvpNUsTTHEMfOS. 
VEGETmS,AüREUDsVlGTOR,WA 
CROBIOS, enz.] 

T H E O D O S I O S I I , ^ ^ , 1 ^ ; 
zoon van den voorgaande, cgii 
April 401, geboren volgde J g 
vader ARCAMUS, den 1 ? ^ ; " . 
Op: De.H.PDtCHERU,ZpeZ" 
ter, regeerde onder z f e i f i 
Zij. was het, die hem deed m den 
echt treden met ATHESAI*, <M» 
ter van den wijsgeer &^J"^ 
die bij het doopsel den naaJ. 
van EOBOXIA ontving # ' « ^ 
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op den troon geplaatst, nam 
bijna geen deel aan de gebeur
tenissen van zijn bestuur. De 
Perzers wapenden zich in 421 
tegen hem ; hij ligtte troepen, 
om aan hunne veroveringen het 
hoofd te bieden. De beide le
gers, die elkander opzochten, 
werden beiderzijds met vrees 
behangen, toen zij elkanderna-
derden(, en kozen elk van zijne. 
zijde de vlugt. De Perzers stort
ten zich inden Euphraat, waarin 
er bijna honderd duizend om
kwamen. De Romeinen verlie
ten het beleg van NisibU1,- ver
brandden hunne werktuigen, en 
Iceerden naar het grondgebied 
des rijks terug. Hij zond ver
volgens' naar Afrika tegen GEN-
SERICH, koning der Wandalen, 
een leger, dat nog ongelukkiger 
was; en zag zich verpligt om 
hetzelve terugteroepen, ten einde 
het tegen de Hunnen te stellen, 
die door ATTILA aangevoerd, 
Ti'acië verwoestten. Daar zijne 
troepen de togten dier barbaren" 
niet hadden kunnen beteugelen, 
zoo was het slechts door de 
kracht van het geld, dat hij 
hen deed terugkeeren. THEO-
DOSHJS II maakte zich verachte
lijk door het vertrouwen, het
welk hij aan zijne gesnedenen 
schonk. Zijne zwakheid ging 
zoo ver, dat hij alles ondertee-
kende, wat men hem aanbood. 
De deugdzame POLCHERIA, zijne 
zuster, had hem van verscheiden 
gebreken verbeterd; ook hierin 
wilde zij zulks beproeven. Op 
zekeren tijd bood zij hem eene 
acte ter onderteekening aan, bij 
welke » hij de keizerin, zijne 
•cchtgenoote verstiet, om slavin 

te worden." Hij onderteekende 
dezelve zonder zetelezen, en toen 
PutcHEUU hem met den inhoud 
had bekend gemaakt, was hij 
er zoo beschaamd over, dat hij 
nooit weder in hetzelfde gebrek 
verviel. Deze vorst, een ach
tenswaardige partikulier; maar 
een verachte monarch, had in 
het begin de Nestorianen en 
Eutychianen begunstigd 5 maar 
hij veroordeelde hen op het einde 
zijns levens.. Hij overleed den 
28 Julij 450, geene andere kin
deren nalatende, dan LICINIA 
EÜDOXIA, vrouw van YALENTIA-
KUS III. Hij was het die den 
15 Januarij 438, den naar hem 
genoemden Theodosiaanschen Co
dex uitvaardigde, Lyon, 1665, 
6 dl.n, in fol. dit is eene ver
zameling van uitgezochte wetten, 
door wettige keizers uitgevaar
digd. Na den dood van dezen 
vorst, deed PÜLCHERIA MARCIA-
NUS verkiezen. 

THEOBOSIDS III, bijgenaamd 
de Adramitaner, werd in 716, 
tegen wil en dank op den troon 
van het Oostersche Rijk geplaatst. 
Hij was ontvanger der belastin
gen in de' stad Aclramüa, in 
Natolië, zijne geboorteplaats, 
toen het leger van ANASTASIUS 
II aan het muiten geslagen zijnde, 
hem tot keizer uitriep. Hij werd 
door den patriarch van Konslan-
tinopel gekroond; maar daar hij 
noch geestkracht noch genie ge
noeg bezat, om in netelige lij
den den rijks-schepter te zwaai-
jen, stond hij dcnzelven inde 
maand Maart 717, aan LEO de» 
kauriër af, en nam zijnon in
trek in een klooster te Efezc3 
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in hetwèlke hij heiliglijk stierf. 
Zijne bezadigde inborst, en edele 
gevoelens maakten van hem 
een achtenswaardig privaat-per
soon; en, ofschoon hij de ver-
eischte hoedanigheden tot het 
bestuur van een groot rijk miste, 
•ware het echter te wenschen 
.geweest, dat hij in de plaats 
van den dweepzuchtigen en wree-
den LEO geregeerd hadde, 

THEODOTION , te Efeze gebo
ren, derde vertaler van het Oude 
Testament, in liet Grieksch, 
was een leerling van TATUXUS, 
en werd vervolgens een aanhan
ger van MAKCION. Hij begaf 
zich daarop in de Synagoog der 
joden, waarin hij werd opge
nomen op voorwaarde dat hij 
het Oude Testament in het 
Grieksch zoude vertalen. Hij 
volbragt zijne beloften, in het 
jaar 1S5, onder de regering van 
COMMODUS. Er blijven ons enkel 
fragmenten dier vertaling over. 
Dezelve was stouter dan die der 
zeventigen, en dan die van 
AQÜILA, die vroeger vervaardigd 
waren; en de schrijver had zich, 
veroorloofd, geheele volzinnen 
wegtelaten of bij te voegen. 

THEOBOTÜS , de Valenlinianer, 
is enkel bekend door zijne Her
derszangen, welke pa Ier COM-
BEFIS • ons, volgens een hand
schrift, in de bibliotheek der 
kerkvaders heeft medegedeeld. 
Deze herderszangen bevatten 
slechts eene toepassing der hei
lige Schrift op het stelsel van 
VALENTINDS. ÏHEODOTÜS wil in 
dezelve de verschillende punten 
der leer van VALENTIJSUS door 

eenige schriftuur-teksten bewij
zen. Dit werk is met aantee-
keningen verrijkt door pater 
COMBEFIS, en komt ook voor 
in de Grieksche bibliotheek van 
FABRICIÜS. 

THEOBOTÜS van Bymntium, 
naar zijn beroep, de Leertouwcr 
bijgenaamd. Gedurende de ver
volging, onder MARCUS AUKE-
LIÜS, werd TEEODOTÜS, met ver
scheiden christenen, die J. C, 
beleden en de martelaarskroon 
behaalden, in hechtenis geno
men. Deze ellendeling verzaakte 
zijnen God; de geloovigen de
den hem alle verwijtingen, welke 
'zijne misdaad verdiende; en,, 
om zich - te verschoonen, wilde 
hij bewijzen, dat J. G. slechts 
een mensen was. Zijne leer 
verontwaardigde iedereen, en 
THEOBOTÜS werd doorPausLIC
TOR geëxcommuniceerd. HIJ vonu 
echter leerlingen, tfelke men 
Theodotianen noemde, mge
weerden dat de leer van hun
nen meester onderwezen wa 
door de Apostelen', tot op et 
Pausschap van Zf*rmwjM'f 
de leer der Kerk had vervalscW, 

door van de godheid van J - * 
eene leerstelling te maken. 2 

ziet uit deze ijdele e n o g g j , . 
bewering, dat alle k e W 
elkander gelijken; dat de oua 
sectarissen, zoo wol als de<w» 
were, tijdvakken van veija 
s c h i n g d e r W h e b b e n i n g J 
om zich tegen het ge OM U___ 
algemeens Kerk te venelten. 
Men moet hem met ve wrnr* 

met oenen anderen T B ^ O T -
wisselaar van beroep, waaroj 
TEaTOUiAKL's spreekt-wiv<^ 



T II E. 495 

THEOBOTUS zeide, dat J. G. een 
eenvoudig mensch was, minder 
dan MELCHISEDECH, wijl er van 
Hem gezegd wordt: Gij zijt' 
priester volgens de ordening van 
MELCHISEDECH; dat MELCHISEDECH 
eene hemelsche magt was, ver
heven boven J. G. wijl hij noch 
vader, noch moeder, noch ge
slacht had. Zijne aanhangers 
werden Melehisedeehtistm ge
noemd. — Zie MELCHISEDECH. 

THEODULPHÜS (Heilige), onder
ging den marteldood te Cassa-
rea in Palestina, in 309, on
der MAXUIIANÜS GALEIUUS. — 
Men moet hem niet verwarren 
met den.H. THEODBLMUS abt 
van Lobes, later bisschop, wiens 
overblijfselen in de hoofdkerk 
v&n.Binche rusten; •"- noch 
met den heiligen ÏHEODULPHDS, 
abt van een klooster te Reims; 
— noch met den H. THEOBUL-
pflus, onder de regering van 
CLODOVI$BS gestorven, wiens over
blijfselen rusten, in de domi-
nikaner-kerk te Trier. 

THEODIILPHDS , oorspronkelijk 
van Cisalpisch - Gdllië, stond , 
wegens zijne kunde en zijnen 
geest, bijILvREL den Groote zeer 
in achting. Deze vorst gaf hem 
de abdij van Flewi, in 793 
het bisdom Orleans, en verkoos 
hem in 811 om zijn testament 
te onderteekenen. Lonmuv.de 
Zachtmoedige of de Vrome bewees 
hem dezelfde onderscheiding, 
welke hij van zijnen vader had 
genoten. Maar nadat THEODUL-
PHDS beschuldigd was, van deel 
ie hebben genomen aan de za-
menzwering van BERNARDÜS, 

koning van Italië, werd hij te 
Angers in de gevangenis gewor
pen. , Het is' aldaar dat hij het 
hymnus, Gloria, laus et honor, 
zamenstelde, waarvan het begin 
op Palmzondag gezongen wordt. 
Blen wil, dat hij hetzelve zou 
gezongen hebban voor een ven
ster der gevangenis, op den 
oogenblik, dat de keizer voor
bijging, en dat deze vorst, door 
dit gebed, waarvan echter de 
verdienste zeer gering is, zoa 
zeer getroffen werd, dat hij hem 
de vrijheid schonk. THEODUL-
raras maakte er gebruik Van om 
verschillende werken te schrij
ven. Me*n heeft van hem Gedich
ten , eene Verhandeling over het 
Doopsel, eene andere over den 
H. Geest, twee Capilularia 's, 
aan zijne pastoors gerigt, welke 
men als gedenkstukken der, tucht 
van zijnen tijd kan beschouwen. 
Deze geleerde prelaat overleed 
in 821. De Jesuit, pater SIR-
SÏOND, heeft, in 1646, eene 
goede uitgave zijner Werken, 
in 8.vo geleverd, 

THEODÜLUS. — Zie NILUS 
(Heilige). 

• THEOGKIS , een Grieksche dich
ter, te Megara, in Sicilië of, 
in Achaaje geboren, bloeide in 
het jaar 544 vóór 'J. G. Wij 
bezitten van hem slechts frag
menten , Leipzig, 1576, in 8.T0, 
en in het Corpus poetarum grm~ 
corum, Genene, 1606 en 1614, 
2 dl.", in fol. [De heer Bois-
SONNADE heeft de Treur-Spreid 
hen van THEOGMS-, in zijne CoU 
lection etc. (Verzameling van 
Griehche dichters) opgenomen, 

http://Lonmuv.de
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Parijs, 1823, en volgende ja
ren, in 32.m0; verscheiden uit
gaven van dezen dichter gaan 
gepaard met Latijnsche verta
lingen. Ook is hij in het Fransch 
vertaald, door Nic. PAVIWON , 
Parijs, 1578 , en door LÉVES-
QBE, in zijne Collection etc. 
(Verzameling van oude Zede
leeraars) , Parijs, 1783]. 

THEOGNOSTES van Alexandrië 
•wordt door den H. ATHANASIUS, 
en door Trans DE BOSTKES met 
roem aangehaald; maar hij schijnt 
aan den H. HIEKONYMUS en aan 
EusEBics" onbekend te zijn ge-
vreest. Men weet niet juist in 
welken tijd hij leefde, ofschoon 
het zeker i s , dat hij na ORIGE-
NES , en voor het concilie van 
Nicea heeft geschreven. Zijn 

, werk der Hypotyposos of Onder-
rigtfoigm bestond nog ten tijde 
van PnOTius. 

'•, THEON , een Grieksche drog
redenaar , is vrij voordeelig be
kend, door eene Verhandeling 
.over de redeneerkunde, met 
smaak en sierlijkheid geschre
ven; er komen zeer goede voor
schriften in voor. De beste 
uitgaven van dit boekwerk zijn 
dje van üpsal, 1670, in S.™, 
ein van Leyden, 1726, in 8.™, 
Grieksch en Latijn. 

THEON van Alemndrië, een 
wijsgeer en wiskunstenaar, ten 
tijde van THEODOSIUS den Groote, 
was' de vader van de vermaarde 
HYPATIA (zie dat artikel). Hij 
schreef verscheiden wiskundige 
werken, Parijs-, 1644, in 4.'° 
SAMUEI, SIMSOK heeft in zijne 

beoordeelende en geometrische 
aanteekeningen, op de Grondbe
ginselen vanEÜCUDES, verschei
den zijner misslagen aangewezen. 

' TflEOPHANES (St. GEOKGIUS) , 

uit een dèr adellijkste en rijkste 
huizen van Konstantinopel, werd 
zeer jong uitgehuwd, en leefde 
met zijne vrouw in onthouding. 
Zij omhelsden later het kloos
terleven, en deden zich door 
hunne deugden hoogachten. THE-
OPHANES , in 787, bij de zevende 
algemeene kerkvergadering te
genwoordig zijnde, werd door 
de vaders derzelve met de meeste 
onderscheiding behandeld. Hij 
sprak er met even zoo vele 
kracht als waardigheid over de 
vereering der beelden. l«ar 
keizer LEO de Armeniër hem 
niet in zijne dwalingen had kun
nen medesiepen, zoo oefende mj 
jegens hem groote wreedheden 
uit , en verbande hem naar het 
eiland Samolhracia, * f a " 
in 818 overleed. Men heeft van 
hem eemTijdbeschrpmg (Ci<io-

nographia), welke daar b e g , 
waar die van SywcELwsmdg 
en tot de regering vanMicHAej 
CüROPOLATUS lOOpt. . L \ J -
in 16.55, in het Lome, >» 
fol. gedrukt, G r ^ s c y " J e r lijn, met de aanteekemnge^ 
plters GOAU en CoMBEFis. g 
vindt er nuttige dmgett in, doen 

ontmoet er ook tevensi dj P« 
ren, van eenen W ^ t 
en niet zeer criüscheu j g * 
_ Er zijn twee a « f e

o X 
PHANESSEN geweest, dê eem, J 
genaamd Ceramm; dat * 
}ottebakker, in do <Wy "°\ü 
bisschop van Tauromme, 
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Sicilië. Men heeft van hem 
HomiUën, te Parijs, in 1644, 
in het Grieksch en Lalijn ge
drukt; en de andereeen Griek-
sche bisschop in .Rusland, in 
'1720 overleden, die met vrucht 
predikte, en eenige geschriften 
heeft nagelaten. -

THEOPHANIA, de dochter van 
eenen herbergier, bragt het door 
hare kuiperijen en hare schran
derheid, zoo ver, dat zij zich 
de keizerlijke kroon deed geven. 
ROMANÜS de Jonge, keizer van 
het Oosten, trad in 959 met 
haar in den echt. • Na den dood 
van dien vorst, in 963, werd 
THEOPHANIA tot rijks-regentesse 
verklaard; en ondanks dezen 
titel, gaf zij hare hand aanïïi-
CEPHORUS PHOCAS , dien zij op 
den troon plaatste, na denzelven 
door STEPHANUS, haren oudsten 
zoon, te hebben doen verlaten. 
Haren nieuwen echtgenoot -wel
dra moede, deed zij hem, in 
December'969, door JOANNES 
ZIJIISCES vermoorden. Demoor
denaar, keizer geworden zijnde, 
verbande haar naar het eiland 
Protea, alwaar hij haar gedu
rende zijne regering liet weg
kwijnen. Nadat die vorst, in 975 
ovorleden was, werd de keizerin 
naar Konstantinopel teruggeroe
pen door hare zonen BASILIUS 
en KONSTAHTIJN , die haar veel 
deel in het rijksbestuur inruim
den. Het jaar van haren dood 
is onbekend. 

THEoratuoTos, aartsbisschop 
hl ic'?de' moeclerkerk van ge-
1 » . werd te Konstan-

AA.UI D E E L . I 

tinopel geboren en opgevoed. Hij 
onderscheidde zich door zijne 
kunde; maar had den moed niet, 
om zich tegen de scheuring en 
de dwalingen der Grieken te 
verklaren, zoo als zulks blijkt 
uit zijne aanteekeningen op het 
3.e Hoofdd. van den H. JOANNES , 
waarin hij de Latijnen laakt, wijl 
zij zeggen, dat de H. Geest uit' 
den Vader en den Zoon voort
komt.^ Zijne voornaamste wer-' 
ken zijn: l.o Commentariën op 
de Evangeliën, en op de Han
delingen der Apostelen, Parijs, 
1651, in fol. op de Brieven van 
den H. PAULÜS, en op HABACÜC , • 
JONAS, NAHDM en OSEA, Parijs, 
1636, in fol. Deze aanteeke
ningen zijn bijna niets anders,' 
dan uittrekselen uit de geschrif
ten van den H. JOANNES CHRTSOS-
TOMDS; — 2.o Weinig belangrijke 
Brieven, in de Bibliotheek der 
kerkvaders; — 3.<> Imlüulio 
regia, Louvre, 1651, in 4.'», 
herdrukt in het Imperium Oriën
tale van BANDURI, enz. Deze 
prelaat overleed, na het jaar 
1071: sommigen hebben hem 
in de 9.e eeuw doen leven; maar 
het schijnt dat zij hem verward 
hebben met THEOPHILACTUS, dien 
de H. IGNATIUS van Konstan
tinopel , in het jaar 870 aan de 
Bulgaren tot bisschop gaf, en 
die met veel ijver werkte, om 
het geloof van J. C. in zijn 
diocees, waarin nog een groot 
getal heidenen waren, ingang 
te doen vinden. 

TflEOPnUACTUS. 
OPHYtACTUS. 

— Zie THE-

http://aa.UI
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• THEOPHILÜS is degene aan wien 
de H. LUCAS de Handelingen der 
Jpostelen toewijdt, zoo als men 
zulks, uit de eerste woorden 
van dit in alle opzigten kost
bare geschrift ziet: Primum qui-
dem sermonem feci de omnibus, 
6 THEOPHILE! quce caspit JESÜS 
facere et doccre. Hij spreekt 
tot denzelfden reeds in het be
gin van zijn Evangelie': Visum 
est et mild, assecuio omnia a 
principio diligenter, exordine 
tibi scribcre, optime THEOPHILE. 
Eenige schrijvers zijn van ge
voelen geweest, dat THEOPHILÜS 
geen eigen-naam was, maar dat 
de H. LUCAS zich tot eiken 
Aveldenkenden wendt, die God 
opregtelijk bemint; want THEO
PHILÜS beleekent minnaar Gods. 
Maar het is zeer waarschijnlijk 
dat het de naam van een' p'er-
soon is, zonder dat men iets 
bcpaalds kan zeggen van den
genen , die er door wordt aan
geduid. 

THEOPHILÜS (Heilige), zesde 
bisschop van Jntiochiê, werd 
in het jaar 168 na J. C. op 
dien zetel verheven. Hij schreef 
tegen MARCION en HEIWIOGEHES, 
en bestuurde zijne kerk wijsse-* 
lijk, tot bet jaar 186. Er blijven 
ons van hem over, 3 boeken in 
het Grieksch, aan AUÏOLYCUS 
gerigt, tegen de lasteraars der 
christelijke godsdienst Het is 
in dit werk, dat men voor het 
eerst het woord van Driecenheid 
vond, ofschoon het geloof in 
dit geheim even zoo oud i s , 
als de Kerk." Hetzelve is in het 
Grieksch en in hef, Latijn ge
drukt, met de Werken vanden 

heiligen JUSTINUS, 1642, infol. 
De schrijver legt er zich op toe, 
om de waarheid des christen
doms en de ongerijmdheid dor 
afgoderij in hetzelve bloot te leg
gen .; hij beroept zich op uit
muntende gronden, en hot gezag 
van beroemde schrijvers., De 
vermaardste personen der oud
heid worden aangevoerd ten 
gunste van het geloof der Chris
tenen. FELL heeft er eene goede 
uitgave van geleverd, Oxford, 
1648; hij heeft er de getuige
nissen der H. Vaders, ten gunste 
van THEOPHILÜS in verzameld. 

'Ook wordt op prijs gesteld de 
uitgave van JOHANN CHRISTOFFEL 
WOLVV, Hamburg, 172i. Vmm. 
en SCUWET hebben gemeend 
in THEOPHILÜS uitdrukkingen te 
vinden/die het ariamsmusgun8-
tig waren, maarzij z«n bon-
diglijk wederlegd door BULLU S, 
Defensio fidei Nu***, **» 
pater NOURRY, en door dm 
MAUAK. 

THEOPHILÜS, beroemde patri
arch- van Alemndm, na IM0 

THEuS,inhetjaar3S5,brag aan 

de afgoderij in E ^ * J 5 
sten slag toe, door de iff 

. en. beekfan der vatopbe g o j l 

doen verdelgen. Hij fcjjg^ de geschillen,ontstaan usscucn 

EVARGÜS en FUVIMTOS, b 
tot bisschoppen van Ante® 
gezalfd. Maar een onbag j 
Lme ijver tegen de J r y » « g 
hitste hem tegen d e n . ^ w j 
NES CHRÏSOSTOMUS op,, wiji j 
meende,- dat deze heil go» 
begunstigde HB v g t «J, 
zoo' verre da hij }«? % 
onwettige kerkvergadeun0 
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Chesne deed afzetten, èn wei
gerde zijnen naam in de "dip ty-
chen te plaatsen. Deze prelaat 
overleed in 412, na zich met 
den doorluchtigen vervolgde ver
zoend te hebben. Men wil, dat, 
toen hij op zijn uiterste lag, 
en zich de langdurige boetvaar
digheid van den H. ARSE'NIUS 
herinnerde, hij zou hebben uit-

> geroepen: » Hoe gelukkig zijt 
gïj, ARSENIUS, dit uur steeds 
voor oogen te hebben gehad!" 
Er bestaan nog van hem drie 
Herderlijke Brieven, waarin men 
niet veel belang stelt. Men vindt 
ze in de Bibliotheek der kerk
vaders. 

THEOPHILUS PK'OTO-SPATHARIDS 
(dat is hoofd dèr lans-dragers), 
leefde, volgens FABRICIUS, in 
het begin der 7." eeuw, en vol
gens HALLÊR, in de 12fi Men 
heeft van hem: Over de bouw
orde van het menschelijlia lig-
chaam, in vijf boeken, naauw-
keurig in het Grieksch geschre
ven , Parijs, 1555, in 8.™; 
men vindt'dit werk in. het 
Grieksch en in het Latijn aan 
het einde des twaalfden deels 
, van de Grieksche bibliotheek van 
FABRICIUS ; — 2.° Commentariën 
op de Zinspreuken van HIPPO-
CRATES, en eèné Verhandeling 
over het piswater enz., in het 
licht gegeven door FRANCISCUS 
MOREL , 1608, in fol. en Ley-
den, Grieksch en Latijn, 1731. 

THEOPHILUS keizer van het 
OosterscJie Rijk,' beklom den 
troon in 829, na zijnen vader, 
MiCHAëL den Stamelaar, die 

G 

hem reeds aan het rijks-bestuur 
had verbonden, en hem zijnen 
afschuw voor de beelden der 
heiligen had ingeboezemd: niet 

'lang duurde het of hij vervolgde, 
op eehe wreede wijze degene, 
welke dezelve vereerden; maar 
men zag weldra'dat het bloed

vergieten, den hemel niet ten 
zijnen gunste bewogen had. Hij 
leverde tot vijfmalen slag aan 
de Sarracenen, en was bijna 
altijd ongelukkig. Het verdriet, 
dat hem het verlies van den 
laatste veroorzaakte, trof hem 
zoo heviglijk, dat hij er in Ja
nuari) 842 aan overleed. Eenige 
geschiedschrijvers hebben, of
schoon zij zijne dweepzucht 
laakten, in dien vorst deugden 
geprezen: maar bijna allen stel
len hem voor als onstuimig, 
oploopend, wraakgierig, erg wa
nend. De Catholijken beschul
digden hem van goddeloosheid. 
Volgens eenige schrijvers, ver
wierp hij niet alleen de veree
ring der beelden, maar ook de 
•godheid van J. C , het bestaan 
der duivelen,, en de opstanding 
der ligchamenj intusschen is 
het zeker, dat hij zich omtrent 
deze laatste artikels, welligtuit 
staatkundige redenen, niet zoo 
openlijk uitliet, als omtrent het 
eerste. GENNADIÜS zegt, dat hij 
bij zijn overlijden, zijne dwa
lingen en misdaden erkende, en 
er een levendig, leedwezen over 
openbaarde. Op zijn sterfbed, 
liet hij THÉOCTISTÜS, zijnen kan
selier, en een' goeden Calho-
lijk naderen; deze droeg om 
den hals een beeld des Verlos
sers , dit beeld nam THEOPHILUS 

g 2' 
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en drukte liet tegen zijne lip
pen. De deugdzame THEODORA , 
zijne echtgenoote, liet hem ver
volgens een beeld van J. C, en 
een van de H. Maagd kussen; 
zij deed. verslag van deze om
standigheden van den dood van 
haren echtgenoot, in het con-

' cilie te KonstanUnopel, hetwelk 
zij in hetzelfde jaar bijeenriep , 
'en bevestigde onder eeden haar 
verhaal, waarop de vaders ver
klaarden , dat zij geloofden, dat 
God aan THEOPHILÜS barmhartig
heid had bewezen. MicnAëL, 
zijn zoon, volgde hem op, on
der de voogdijschap der keizerin 
THEODORA DESPÜNA , die de eer 
der,beelden herstelde (zie THE-
OMIOBUS en THEODORA DESPONA). 

THEOPHILUS, een priester, leef
de in de elfde eeuw en heeft nage
laten, eene kleine verhandeling 
over de kunsten, getiteld: Di-
wrsarum arliumschedula, waar
uit LESSING , Koen en andere 
nieuwere schrijvers valsche ge
volgtrekkingen hebben gemaakt. 
(Zie EÏK — JOAIWES VAK —). 

TnEOMHLTJS Of ÏHEOPHlLE , 
wiens ware naam is VIAUD , een 
Fransche dichter, in 1590, niet 
te Ckrac, maar in het dorp 
fiomsièn'-Sainte-Iiadegonde, in 
het: voormalige gewest Agênois 
geboren; was de zoon van 
eenen advokaat, en volgens an
deren van eenen kroeghouder. 
Zijn gedrag en' zijne geschriften 
berokkenden hem vele onaan
genaamheden. Hij zag zich ver-
pligt, om in 1619 naar Engeland 
overlesteken. Nadat zijne' vrien
den zijne terugroeping hadden 

bewerkt, zwoer hij het calvi-
nismus af. Zijne bekeering ver
anderde noch zijne ongeregelde 
zeden, noch zijnen naar het ligt-
zinnige overhellenden geest. Na
dat de Pamasse Satirique, eene 
door dé walgelijkste ontucht, en 
de verregaandste goddeloosheid 
bezoedelde verzameling, in 162i 
in het licht was verschenen, 
werd dezelve algemeen aan THE
OPHILUS toegeschreven. Het wei* 
werd geschandvlekt, de schrij
ver schuldig verklaard aan ge
kwetste goddelijke majesteit,en 
veroordeeld om verbrand te wor
den; hetwelk in beeldtems plaats, 
had. Men vervolgde hem heviS-
lijk, en hij werd te Caslelet m 

naar Parijs gevoer* W « a k 
werd on nieuw onderzocht, en 

r Tp d ? herhaalde W n g g 
zgner onschuld, stelde het «ff 
lement zich tevreden,met hem 
tot verbanning te v e » 
Hij stond in be reldung « | 
een' talrijken club jn^sche 
schoone geesten, e nun 
W ^ f ' 3 S iaf men waren :• wam ,™" „ ^ was de goddeloosheid i n ^ * 
n ^ , doorgedrongen, on d m 
door haren steedsi pnem 
voortgang, eindelijk de n _ 
lottige omwenteling J ° 
b r a g l Peze f i t ó S f v a „ 

hem :1.° eene Ver affleuno 
gedichten, dieuitdriezeer 
W i g e ^ f ^ c i m 
zangen, Oden, J« - . ^ 



Parijs, 1642, in 8.™, enz. De 
verzen van THEOPHILÜS zijn vol 
onregelmatig- en achleloosheden; 
men ontwaart echter in dezelve 
ongekunsteldheid en eene leven
dige verbeeldingskracht. Zijne 
ijdelheid verviel in het overdre-
venej en men zou moeijelijk 
gelooven dat een mensch, tot 
dien graad van dolzinnigheid 
kon vervallen, indien men niet 
wist, voor welke opgeblazen
heid, kleine meesters, bij welke 
eene zekere mate van atheïsmus 
is ingedrongen, vatbaar zijn. 
'Men kan er over oordeelen, door 
helvolgendehoogst-laatdunkende 
puntdicht, hetwelk hij vervaar
digde bij gelegenheid, dat JV 
COBUS I, koning van Engeland, 
hem verlangd had te zien; maar 
wijsselijk van gevoelen was ver
anderd , toen hij vernomen had, 
dat hij met eenen valschen en 
gevaarlijken geest zou te doen 
hebben: 

Si JACQUUS, Ie floi da savuir, 
N'n pas U'ouV(5 bon de me voir, 
En voioi la ctmse hiraillible : 
O'est 'n_uo ravi de mou ócrit 
Il orut que j'utaiö tout esprit, 
Et par consequent invisiblo. 

THEOPHOBUS, veldheer der leger
scharen van THEOPHILÜS , keizer 
van het Oostersche Rijk, werd 
te Konstantinopd geboren, en 
was de zoon van een' Perzisch 
afgezant uit koninklijk bloed. 
Om zich naauwer aan hem Ie 
verbinden, deed THEOPHILÜS hem 
met zijne zuster in den echt 
treden. Door zijnen moed en 
zijne goedheid, won hij de ach
ting der troepen, die soms on
der hem zegevierende waren. 
De Perzers, die in rijks-soldij 
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stonden, riepen hem tot twee
malen als keizer uit j maar'fnE-
OPHOBÜS, zegt men, wees de 
diadeem van de hand. THEO
PHILÜS, die vreesde dat hij hem 
eindelijk mógt aannemen, deed 
hem in 842 sterven. Men voegt 
er bij , dat, toen de keizer zelf 
op sterven lag, hij zich het 
hoofd des veldheers liet brengen; 
maar indien het waar is, wat 
GENNABIÜS geschreven heeft, dat 
THEOPHILÜS als een boelvaardige 
is gestorven, dan is deze bij
zonderheid van alle waarschijn
lijkheid ontbloot. 

THEOPHRASTOS , een Grieksch 
wijsgeer, in 371 na J. C. te 
Ere'sus, eene stad van Lesbos, 
geboren, was de zoon van eenen 
lakenvoller. PLATO was zijn eer
ste meester. Uit dio school ging 
hij in die van ABISXOTELES over, 
waarin hij zich bijzonder on
derscheidde. Zij n nieuwe meester, 
bekoord door' de vlugheid van 
zijnen geest, en de zachtheid 
zijner uitspraak, veranderde zij
nen naam die TÏRTAMÜS was, 
in dien van EDPHRASÏDS, het* 
welk beteekent: diewelspreelii; 
en daar deze naam nog niet 
genoegzaam beantwoordde aan 
de hooge achting, welke hij 
voor zijne genie en zijne uit
drukkingen had opgevat, zoo 
noemde hij hem THEOPHRASTOS, 
dat is een man, wiens taal god
delijk is. ARISIOTELES, verpligt 
om Athene te verlaten, alwaar 
hij het lot van SOCEATES vreesde, 
liet zijne school, in 322 vóór 
J. G. aan THEOPHRASTOS over, 

1 vertrouwde hem zijne geschrif-



502 T H E.' 

ten toe, op voorwaarde van de
zelve geheim te houden: en het 
is door den leerling dat tot ons 
de werken des meesters zijn 
gekomen. Hij overleed door jaren 
en vermoeijenissen uitgeput, en 
hield niet op met werken, voor 
dat hij ophield te leven. CICERO 
zegt, 'dat hij zich al stervende 
over de natuur beklaagde:» dat 
zij aan de herten en aan de kraai-
jen, een zoo lang leven had ver
leend, terwijl zij denmenschen 
slechts een zeer kort had gege
ven." Al mogt ook het lange leven 
der kraaijen en herten, even zoo 
waar bevonden zijn, als dat der 
eiken- en cederboomen, zoo zou 
deze klagt nog niet zeer wijs-
geerig zijn. Onder zijne grond-
spreuken onderscheidt men deze: 
» Men moet zich eerder aan een 
toomeloos paard', dan aan een' 
mensch toevertrouwen, die zon
der oordeel spreekt. —' De sterk
ste uitgave, welke men kan 
doen, is die des üjds." —Eens 
zeide hij tot eenen partikulier, 
die aan een feestmaal gezeten, 
zweeg:»Indien gij een bekwaam 
man zij t, hebt gij ongelijk niet 
te spreken, maar indien gij zulks 
niet zijt, weet gij veel, door 
weten te zwijgen." Be meeste 
der geschriften van THEOPHRAS-
TÜS zijn verloren geraakt, de
gene, dio ons nog overblijven, 
zijn: l.o Geschiedenis der Stee-
nen, waarvan HILL te Londen, 
in 1746, eene schoone uitgave 
in fol. in het Grieksch en 'm 
het Engelsch, met geleerde aan
tekeningen heeft geleverd; -A 
2.e Natuurlijke geschiedenis der 
planten, belangrijk en nuttig, 
Amsterdam, 1044, in fol. Eene 

verhandeling over het Vuur, 
eene over het Zweet, over de 
Vermoeidheid enz, Al deze wer
ken, die tot de geneeskunde 
betrekking hebben, zijn te led
den, in 1613, in fol. gedrukt; 
— 3.° Karakterschetsen (Theo-' 
phrasti Characteres), een werk, 
dat hi j , in den ouderdom van 
99 jaren .schreef, dat door LA 
BRUÏÈRE in het Fransch en door 
HÖTTINGEN en JACOBS in het 
Hoogd. is vertaald; deze karak
terschetsen bevatten schilderin
gen van menschelijke dwaasheden 
en gebruiken, zeer nuttige zede-
lessen , enz. IZAAK CASADBOJI 
heeft geleerde mnteelmiwjen op 
deze verhandeling vervaardigd, 
Camlridge, 1712, in 8.™, die 
bij de schrijvers cum nohs fa-
riorum gevoegd wordt-

THEOPHÏUCTUS, een Grieksch 
schrijver, bijgenaamd Smoeatla, 
werd in het jaar 670, geboren , 
en bloeide onder de keizers MAU
RITIUS, PHOCAS en HEBACUOS. 
Hij was een der geleerdsten zijner 
eeuw, eu bekleedde aanzienlijke 
posten in het beheer des rijks. 
Hij schreef verscheiden werken, 
waarvan de voornaamste zijn: 
l.o Geschiedenis vm, f>^ 
MAURITIUS ; dezelve strekt z*n 
uit van 582 tot 602, eji is ew 
werk, dat op prijs wordt gesteio. 
Er zijn verscheiden uitgaan 
van geweest; - 2.° & nfn 
et vociferatione in feshs sancw-
rum; - Ss eene Zamcnspraf 
in het Grieksch, over verse ; 
lende natuurkundige vraagstuk 
ken en derzelver oplossing; -^ , 
4.o Brieven, ten getale yanjw< 
waarvan er 29 over zedeknniiio 
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"onderwerpen; 28 over werken, 
den akkerbouw betreffende, en 
28 over kuiperijen van hoofsche 
ligtekooijen handelen. Deze brie
ven zijn verscheiden malen ge
drukt, en komen, voor in eene 
Verzameling van brieven, te Ge
lieve, in 1606, onder den naam 
van GOJAS gedrukt, ofschoon 
deze regtsgéleerde er geenèrlei 
deel aan heeft genomen. Volgens 
het meest algemeene gevoelen, 
overleed THEOPHTLACTUS in 640. 

THEOPOMPÜS, een redenaar en 
geschiedschrijver van het eiland 
Chio, bloeide in het jaar 358 
voor J. C. onder de regering 
van PHILIPPDS van' Macedoniër 
Hij had SOCRATES tot meester, 
en behaalde den prijs,' door 
ARTEMISIA aan dengenen uitge-

, loofd, welke de schoonste lijkrede 
van MAUSOLUS, haren echtgenoot, 
zoude vervaardigen. Al zijne 
werken zijn verloren geraakt. 
Men betreurt zijne geschiede
nissen; volgens de getuigenis 
van oude schrijvers waren de
zelve zeer naauwkeuring, of
schoon hij tot het hekelachtige 
overhelde. JosEPnus verhaalt, 
volgens een verslag van DEMË-
TRIUS PHALERIUS aan PTOLEMEUS 
PHILADELPHU'S , dat nadat THEO
POMPÜS , in een zijner geschied
kundige werken, eenige plaatsen 
der gewijde boeken had willen 
inlasschen, -gedurende dertig 
dagen zinneloos was? en dat , 
na in eene bedaarde tusschen-
pozing, erkend te hebben, dat 

^ hem zulks enkel was overkomen, 
'wijl hij een ongewijd gebruik 
van die oude en eerbiedwaardige 

fr g 

gedenkschriften had willen ma
ken , hij de gramschap Gods 
bevredigde, en van zijne ziekte 
genezen werd (Gesch. der Joden 
XII boek, 2.° hoofddl.) 

TiiERAiZE (MICHASL) , leeraar 
der Sorbonne, van éhauni ia. 
Picardijë, overleed in 1726, in 
den ouderdom van58jaren, na 
kanonik te zijn geweest van den 
H. STEPHANUS van Somburg, in 
het diocees van Metz, daarna voor
zanger, kanonik en offlciaal van 
St. Fnrsi van Peronne, en pas
toor van de parochie des Heiligen 
Verlossers derzelfde stad. Men 
heeft van hem een werk vol na-
sporingen, in 1690, onder don 
titel van Questions etc. (Vraag-
stukken over de openbare plegtige 
Mis). Men vindt in hetzelve eene 
letterlijke en geschiedkundige 
verklaring van de plegtigheden 
der Mis en harer rubrieken, en 
men ziet dat dezelve evenzeer 
dienen tot onderrigting der ge-
loovigen,' als tot de betamelijk
heid en den luister der. chris
telijke godsdienst (zie VERT), 

THERESIA {Heilige), te Avila. 
in Oud-Kastilië, den 28 Maart 
1515 geboren, was de jongste 
der drie dochters van ALFONSUS 
SANCHEZ m CÉPÈBE , en van 
BEATRIS D'AHUMADE, beide even 
beroemd, door hunne gods
vrucht als door hunnen adeldom.. 
Het _ lezen van het Leven der 
Heiligen, hetwelk ALFONSOS da-' 
gelijks in zijn gezin deed,boe
zemde aan THERESIA een groot 
verlangen in, om haar bloed 
voor J. G. te vergieten. Zij 
4 
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ontsnapte eens, met een' harer 
broeders, om, den marteldood 
onder de Mooren te'gaan zoeken. 
Men bragt hen terug, en daar 
deze jonge lieden geene marte
laars konden worden, besloten 
Zij als kluizenaars te leven. Zij 
rigtten in den tuin huns vaders, 
kleine cellen op, waarin zij zich 
afzonderden, om te bidden. 

i THEUESIA ging op deze wijze 
voort dé deugd te beoefenen, 
tot aan den dood harer moeder, 
die zij, 12 jaren oud zijnde, 
verloor. Dit tijdstip was dat 
harer verandering. Het lezen 
van romans maakte haar ver
strooid ; en de zelfzucht, en 
het najagen des vermaaks zou 
weldra haren godsdienstigen 
ijver hebben uitgedoofd, indien 
haar vader haar niet, in een' 
Augustinessen-klooster vmAvila 
had in de kost gedaan. Zij 
erkende den afgrond, waaraan 
de goddelijke genade haar had 
ontrukt, «n' om denzelven voor 
de toekomst te vermijden, nam 
zij haren intrek in het klooster 
der Incarnatie, der orde van 
den Berg-Carmel, te Avüa, en 
aanvaardde er het kloosterge-
waad, den 2 November 1536. 
Dit klooster was niet vrij van 
eenige onregelmatigheden, en 

•van eenige al te wereldsche 
verstrooiingen: THEUESIA onder
nam de hervorming desz-elven. 
Na eene menigte tegenkantingen 
te hebben ondervonden, had 
zij den troost, het eerste kloos
ter harer hervorming, in 1562, 
te Avüa gesticht te zien. Het 
welgelukken der hervorming 
van|de vrouwelijke religieuzen, 
spoorde haar aan, om ook die 

der mannelijke te-ondernemen. 
Men zag er de eerste vruchten 
van in 1568, door het stichten 
van een klooster, te Dorvello, 
in het diocees van Avila, alwaar 
de gelukzalige JOANNES van het 
Kruis, aan het hoofd der reli
gieuzen, welke de hervorming 
omhelsden, de geloften aflegde. 
Dit is de oorsprong der barre-
voeter-karmelieten. God stortte. 
zulke overvloedige zegeningen, 
over het werk van THEUESIA 
uit, dat deze heilige maagd, 
30 hervormde kloosters, 14 voor 
mannen en 16 voor vrouwen, 
naliet. Na gedurende 47 jaren 
in het klooster, de 27 eerste 
in het gesticht der Incarnatie, 
en de 20 andere in de hervor
ming geleefd te hebben, overleed 
zij te Alba, op eene terugreis 
van Burgos, alwaar zij een 
nieuw klooster had gesticht, 
den 4 .Ootober • 1582. Haar 
regel drong nog bij haar leven 
tot in Mexiko en de Westinf*" 
door en breidde zich uit in 

.Italië, Hij werd vervolgens 
opgenomen in Frankryk, ïna» 
Nederlanden, ja in alle landen 
der christenheid. TflERESiAweia 

in 1621 door GKEGOIUOS: *V 
gecanoniseerd. De o f ^ ' 2 
haar graf geschiedde den ^ 
October 1750, 128 jaren,J 
6 maanden, na hare canom^. 
Tot de overvloedigste tralie' 
teeder en hartelijk, eve»d| 
en geheel vuur, zonder g J 
verbijstering en zonder« 
bragt deze heilige de heWeu 
tot den hoogsten trap jan ° 
voeligheid, waarvoor het nr 
schelijke hart vatbaar is- » , 
kent hare geliefkoosde ^ " ' 
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en haar lijden, dat als 't ware 
hel voedsel harer liefde voor 
God was :v Of lijden, Heer, of 
sterven. Een redenaar past met 
zeer veel grond op haar deze 
woorden van het boek Eccle-
siasticus toe: » Zij is voorbij
gegaan als eene vlam, en als 
wierook, die in het vuur ver
teert." {Quasi ignis effulgens, 
et thus ardens in igni). Er 
bestaan van THERÉSIA verschei
den in het Spaansch geschreven 
werken, waarin men evenzeer, 
de godsvrucht, de kracht dés 
gevoels, als de schoonheid en 
bevalligheid des stijls bewondert. 
De voornaamste zijn: 1.° Brie
ven, met aanteekeningen van 
D.' JÜAN DE PALAFOX, bisschoR 
van Osma, in'hetlicht gegeven;— 
2.° haar Leven, door haar zelve 
beschreven; — 3.° hare Wijze 
om de kloosters der religieuzen 
te bezoeken; — i.° Overwegin
gen na de H. Communie; — 
S.° Weg der Volmaaktheid; 
—6.° Geschiedenis har er stich
tingen; — 7.° Raadgevingen aan 
hare religieuzen; — 8.° Over' 
wegingen op het onze Vader; 
— 9.° het Kasteel der ziel, 
dit is eene bijzondere verhan
deling over het gebed, en over 
de hemelsche gemeenschap van 
den H. Geest, hetwelk zij op 
last van haren biechtvader, 
VELASQDEZ, later bisschop van 
Osma, en eindelijk aartsbisschop 
van Compqstella vervaardigde; 
— 10.° Gedachten over de liefde 
Gods. De meeste dezer.werken 
zijn in verschillende talen ver
tolkt. [De beste der nieuwere 
levensbeschrijvingen van de hei-

G 

lige TIIERESIA, in het Neder-
duitsch, is die welke voorkomt 
in Levens der heiligen, kerk- ' 
vaders en martelaren, naar het 
Fransch, door E. S. VAN DER 
HAAGEN, 'sGravenhage, 1843, 
4.e dl. blz. 244 — 313]. 

THERMES (PAULE DE LA BAR-
THE, heer van), in 1482, te 
Couserans, uit eene oude, doch 
arme familie geboren, onder
vond reeds tegenspoeden, bij 
zijne eerste schreden op zijne 
loopbaan. Een tweegevecht, 
noodzaakte hem, in 1528 Frank
rijk te verlaten. Een nieuw 
ongeval hield er hem nog lan
ger van verwijderd. Op den 
oogenblik, dat hij naar Frank
rijk wilde térugkeeren, werd 
hij door kapers gevangen ge
nomen, en leed veel in zijne 
gevangenschap. Daar hij zich 
reeds in zijne jeugd aan de 
wapens had toegewijd, voerde , 
hij dezelve met roem onder 
FRANCISCÜS I, HENDRIK II en 
FRANCISCÜS II , en werd krijgs
gevangen gemaakt, in den slag 
van Cérisoles, in 1544, tot het 
winnen van welken, hij veel 
had bijgedragen; men kon hem 
niet dan tegen drie voorname 
•vijandelijke gevangenen uitge
wisseld krijgen. De verovering 
van het markiezaat van Saluces,, 
en van het kasteel van Ravel, 
verwierf hem, in 1547 eenen 
nieuwen roem. Twee jaren later 
deed hij eene landing in Schot
land, hetwelk het sluiten van 
den vrede bespoedigde. In 1551, 
werd hij als gezant naar Rome 
gezonden; maar daar hij Ju-

ir f\ 



506 T H E . 

LIDS III, met FARNÈSE, hertog 
van Parma, die door Frankrijk 
werd beschermd, niet had kun
nen verzoenen, voerde hij tot in 
1558, het bevel over de Fran-
sche troepen in Italië, Pet 
was in dat jaar, dat hij den 
veldmaarschalksstaf van Frank--
rijk bekwam, en Duinkerken 
innam; maar hij werd >te Gra-
velïngen volkomen geslagen, 
gekwetst en krijgsgevangen ge
maakt. Na , bij den vrede van 
Cateau-Cambresis, in1559, de 
vrijheid terug te hebben beko
men, ging hij voort den staat 
te dienen, en overleed te Parijs, 
in 1562, zonder nakomelingen, 
en na tot zijnen erfgenaam te 
hebben benoemd, RÜTGER DE 
SAINT-LARY, heer, van Bellegarde. 
Aan de tegenspoeden, welke 
hij in zijne eerste jaren onder
vond, had de maarschalk w. • 
THEEMES de wijsheid te danken, 
die hem gedurende zijngeheele j 
leven onderscheidde. Het was 
zelfs onder.de vijanden, een 
aangenomen spreekwoord ge
worden: God beware ons voor 
de wijsheid van THERMES ! 

* THÉROIGNE-DE-MERICOÜRT, 
«ene in de Fransche omwente
ling door de ergernjs harer de
magogische gevoelens on haar 
losbandig gedrag schandelijk be
ruchte vrouw, werd in 1760 
in het Imxemburgsche geboren. 
'Zij kwam,jong te Parijs, alwaar 
zij'zich aan de ongebondenheid 
overgaf. In het begin der om
wenteling , sloot zij zich bij 
verscheiden volksmenners aan, 
die van haro vermetelheid, 
en natuurlijke welsprekendheid 

parlij trokken. .THÈROIGNE was 
bij de meeste der volksopstan
den tegenwoordig, voornamelijk 
bij dien, welke den 5 en 6 
Qctober te Fersailles plaats had; 

'zij droeg veel bij om het regi
ment van Vlaanderen omte-
koopen, door geld uittedeelen, 
en door ligtekooijen, die onder 
haar opzigt stonden, in de 
gelederen te voeren. In 1790, 
werd zij met BouvET-CiRÈnE, 
naar het land van Imk gezon
den , ten einde er het volk tot 
opstand te brengen; maar, in 
1791, door do Oostenrijkers 
gevangen genomen, werd zij 
naar Weenen gevoerd, alwaar 
men haar in eene vesting op
sloot. Op het verslag, hem 
door twee commissarissen ge
daan, welke haar ondervraagd 
hadden, verlangde LEOPOL» U 
haar te zien, en onderhield haar 
gedurende een uur; door haar 
berouw bedrogen, gaf hij naar 
de vrijheid terug op voorwaarde 
van niet weder in zijne staten 
te verschijnen. Zij kwam in 
Januarij 1792, teP<W terug, 
en scheen in het begin van ge
voelen veranderd. Versctade» 
vrouwen van een vrij dubbel
zinnig gedrag, hadden, m na
volging der mannen, ook flare 
JacoJnjWclubs. Het is op «Ie 
tribunes dezer clubs, enophet 
terras der Tnileriën^^ 
THÉROWNE de menigte 1worde 
aanspreken, om dezelve tot je 

grondbeginselen der omwent 
fing en tot gematigdheid^ J 
welen; maar de Jacobij«en,df 
.niet onbekend waren, niet en 
diensten, welke zij a a n v u l 

lèanïsten had bewezen, wHden 

http://onder.de
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• er op hunne beurt ook gebruik 
van maken. Het viel hun niet 
moeijelijk haar te winnen, en 
op hunne manier te onderwijzen, 
THÉROIGNE vergat weldra hare 
gevoelens van gematigdheid, en 
van dien tijd: af kende hare 
demagogie geene grenzen meer. 
Met eene piek in de hand, en 
aan het hoofd eener vrouwen-
schaar ,. liep zij door de straten, 
en wekte het volk tot den op
stand aan. Op den noodlottigen 
10 Augustus 1792, bevond zij 
zich onder de opstandelingen, en 
deed op de plaats der feuillanten 

, SULEAD en vijf andere personen 
vermoorden. Zij was in corres
pondentie met de voornaamste 
hoofden der Jacobijnen:, en 
vooral met ROBÉSMERRE en 
SAINT-JDST; Inlusschen deed de 
aanhoudende opb'ruisching van 
haar bloed, te weeg gebragt 
door de opgewondenheid harer 
denkbeelden, en door de verschil
lende crisis, waarin zij zich be
vond, haar in krankzinnigheid 
vervallen. Men bragt haar in een 
gezondheidsgesticht, in de voor
stad Saint-Martin, en van daar 
naar la Salpétrière, alwaar zij 
in 1S17 overleden is. Men 
vond onder de papieren van 
SAINT-JDST, eenen brief van 
haar, onder dagteekening van 
26 Julij 1794, waarin mende 
dwaasheid van een verwilderd 
hoofd ontwaart. 

TDERPANDEU, een Grieksche 
dichter en toonkunstenaar van 
het eiland Lesbos, bloeide, om
trent het jaar 650 v. J. G. Hij 
was de eerste, die in de carni-
«ansche spelen, te Lacadmnou 

ingevoerd, den prijs der toon
kunst, behaalde. Ook wist hij, 
door zijne welluidende gezangen, 
met citer-toonen gepaard, een 
in die stad ontstaan oproer tot 
bedaren te brengen. Om het 
bespelen der lier meer uittebrei-
den, had THERPANDER dezelve 
met eene snaar vermeerderd, 
maar de regters (ep/iores), ver
oordeelden hem, wegens deze 
nieuwigheid', tot eene geldboete 
en namen zijn instrument in 
beslag, wijl zij van de overtui
ging uitgingen, dat elke verfij
ning van pracht en weelde, uit 
eenen welgeregelden staat be
hoorde verbannen te worden, 
en dat men van stap tot stap, 
eindelijk tot de ijdelheid en het 
algemeene bederf der natie ge
raakt (zie TIMOTHEÜS, dichter 
en toonkunstenaar). 

THERSITES, de mismaaktste 
van' alle Grieken, die zich naar 
de belegering van Trooije bega
ven, durfde beleedigingen aan 
ACIHIXES zeggen, en werd door 
dien held met eenen vuistslag 
gedood, zijn naam wordt ge
bruikt om een zeer leelijk man 
aanteduiden. 

THESPIS , de schepper van het 
Treurspel, in het jaar 536 v, 
J. C. Hij was te Icarië, een 
klein vlek van Aiika geboren. 
Nadat THESPIS, in de Bacchus-
feesten gezien had, hoe een der 
zangers op eene tafel stond, en 
eene soort van zamenspraak met 
het koor hield, zoo kwam hij 
op het denkbeeld , om een han
delend persoon (acteur) in te 
voeren, dio eenige gesprekken, 
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tusschen twee gezangen des 
koors hield: D'eze nieuwigheid 
deed hem als den uitvinderdes 
treurspels beschouwen , eene 
soort van dichtkunde, die in 
haren oorsprong zeer onbeschaafd 
en onvolledig was. THESPIS be
kladde met wijnmoer het aan-
gezigt zijner acteurs, en voerde 
dezelve van het eene dorp naar 
het andere op eene kar rond, 
•Waarop zij hunne vertooningen 
gaven. Dit ten minste vernemen 
wij van HORATIÜS in zijne Ars 
poëtica; ' 

Ignolum tragiek genus invenissc Cwnnn^ 
Jlicïlur, slplaiutriivexiue pooamlaTliospis: 
OUBQ canerent agerenl^ue perunctï fcoeibus 

ora. 

[SOLON was eens yerlangend om 
de ALCESTE van THESPIS te zien 
spelen, en, na de uitvoering, 
verweet hij hem van zoo open
lijk te liegen. — » Maar het is 
slechts een spel, zeide THES
PIS •" — » Ja, hernam de wet
gever, maar indien wij een 
dergelijk spel goedkeuren, zul
len wij het weldra in. onze over
eenkomsten wedervinden." Hij 
verbande THESPIS uit Athene, 
die met zijne kar en zijne ac
teurs , de naburige steden rond
zwierf. Hij vond weldra het 
masker uit, dat in het begin 
slechts van linnen was.' Men 
kent de titels van eenige stuk
ken van THESPIS, z o o a l s i t e -
te; het Gevecht van Pelias of 
Phorbas; de Priesters; de jonge 
Grieken en Pentheus. — Zie 
de Rem van den jongen ANA-
OHARSIS, door BARTHELEMY]. 

THESSAMS , lijfarts van NERO , 
Ie Trallis in Lydiëgeboren, was 

de zoon van eenen wolkaarder. 
Hij beroemde zich alleen het 
ware geheim der geneeskunde 
te hebben gevonden, en noemde 
alle' geneeskundigen, die hem 
voorgegaan waren, zonder zelfs 
HIPPOCRATES te sparen, weet-
nieten. Hij schreef zelfs tegen 
de Grondregels (Aphorismen) van 
laatstgenoemden schrijver, een 
•werk dat door GALENUS en de 
ouden wordt aangehaald. Hij 
overleed te Rome, alwaar men 
aan den Appischeh weg zijn graf 
ziet, waarop hij dit opschrift 
had doen uithouwen: Overwin
naar der artsen. De aard van 
zijnen geest had vele overeen
komst met dien van PARACEIXUS 
(zie dat artikel). , 

* THEVENARD (de graaf ANTO-
MUS JOANSES MARIA), onder
admiraal, minister van LODEWWK 
XVI, pair van Franhnjh enz. 

1733 , uit eene adellijke/amiüe 
geboren. Na de wiskundige ye-
toehappen te hebhen geejd' 
begaf tój zich in den ouderdom 
van 14laren onderde mann. 

en kwam aan boord van 

schip u m^^^fTJS-
vadervoordeOost-Indisclie na* 
schappij het bevel.vofflde.w 
1 7 5 l ; voerde hij.mheda o 
heid van luitenant, het ftev 
over een bewap^dwar iW-

dat langs de Noord-kjrt ^ 
Terre-Muve kruiste, mei 
doel, om de n e d e r i g * d j 
Esquimaux te verdegen. ® 
welke zending hij wlkomjnW 
antwoordde. Hij was,. w 1 » 
tot scheepskapitem der 00^ 

clischc maatschappij &enoCIU 
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De uitstekende diensten door 
hem bewezen, en de roem, 
welken hij onder alle Fransche 
zeelieden genoot, wekten de 
aandacht des bestuurs, hetwelk 
een' zoo verdienstelijk • onder
daan aan zich wilde verbinden, 
en in 1769 , kwam hij met den 
rang van haven-kapilein , in het 
koninklijke marine-corps. De 
koning benoemde hem, in 1770 
tot fregat-kapi tein, en tot scheeps-
kapitein in 1773, als wanneer 
hij tevens het kruis van den H. 
LODEWMK ontving. THÉVENARD 
onderscheidde zich in denAme-
rikaanschen oorlog. LODEWUK 
XVI verhief hem in 1782, tot 
brigadier der zeemagt, en droeg 
hem twee jaren later den rang 
van schout-bij-nacht op. In 1792 
werd hij onder-admiraal. De 
dapperheid en de ijver, waar
mede hij deze verschillende pos
ten vervulde, verwierven hem 
in 1691 de eer, van door LO
DEWIJK XVI tot het ministerie 
van marine te worden beroe
pen; maar reeds in hetzelfde 
jaar nam hij zijn ontslag, en 
voerde verder achtereenvolgend 
het bevel over de zeemagt van 
al de havens van Frankrijk. 
In 1801, werd hij te Lorient 
lot zee-prefekt benoemd, ver
kreeg in 1804, het lint van 
het legioen van eer, en kwam 
in 1810 in den senaat. Tijdens 
de restauratie, in 1814, ver
hief LODEWIJK XVIII hem tot 
pair van Frankrijk. THÉVENARD 
overleed den 9 FebruarjjlSlÖ, 
juist toen de koning hem had 
benoemd tot commandeur der 
militaire orde van den II. Lo-
niïwijic. De graaf THÉVENARD heeft 

nagelaten: -Mémoires etc. (Ge-, 
denkschriften betrekkelijk de 
zeemagt), 1800, 4 dl.", in 8.™ 

* THÉVENEAÜ (KAREL SIMON), 
een wiskunstenaar en dichter, 
te Parijs, den 6 Julij 1759ge
boren. Na zijne studiën in het 
collegie Mazarin te hebben vol-
bragt; werd hij , in den ouder
dom van 15 jaren, onderwijzer 
der wiskunde, in de oude school 
der koninklijke marine te Brest. 
Met dezelfde verbazende vlug
heid maakte THÉVENEAU bere
keningen en verzen. Hij was 
de oude talen meester, en vol
maakt wel bekend met de klas
sieke Latijnsche en Grieksche 
schrijvers; maar daar zijne zor
geloosheid en zijne onmatigheid, 
hem dikwijls tot eenen aan de 
armoede grenzenden staat brag-
ten, zoo belastte hij zich met 
de nederige taak, om de wer
ken van andere schrijvers te 
verbeteren, en om proeflezingen 
voor boekdrukkers te verrigten. 
Bij de proeflezing der Werken 
van BEZOUT , ontdekte en ver
beterde hij onnauwkeurigheden, 
aan dezen wiskunstenaar ont
snapt. Zijn geheugen was ver
bazend : men heeft hem nieuwe 
werken zien doorloopen, en, 
na het eenvoudig lezen, van 
gedeelten, welke hem bevielen, 
dezelve voor de vuist opzeggen; 
Men herinnert zich deze beide 
dichtregels op BONAPARTE, welke 
hij aan de dagbladen zond, met 
uitnoodiging en zelfs uitdaging 
aan alle dichters, 'om dezelve 
in twee Fransche verzen te ver
talen :• • 
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Tu jMiÜt'enso ficelits, mare flnciu, TarUra 
• flammis : 

Arma, rattan* cttrrum Ier regit ipse Deus, 

Na talrijke en vruchtelooze proe-
- ven, die in de dagbladen wer

den opgenomen, leverde de dich
ter alleen er de twee-regelige' 
vertaling van in het Fransen, in 
het Engelsch en in het Grïeksch. 
ÏHÉVENEAD had zijne bekwaam
heid voor de dichtkunde aan 
den dag gelegd, door de meeste 
hierna volgende stukken, toen 

.de heer MORIN, toenmaals be
stuurder der spelen, hem voor
stelde om een dichtstuk op 
I(.AREt den Groote te vervaar
digen , terwijl hij hem duizend 
kroonen jaarlijks toekende, ge-

^ durende den geheelen lijd, welke 
tot deze zamenstelhng zou ver-
éischt worden. Be dichterlijke 
wiskunstenaar zette zich aan 
het werk, ontwierp het plan 
van dit dichtstuk in proza, het
welk nog met belangstelling ge
lezen wordt; hij had het eerste 
gezang deszelven, en een ge
deelte van het tweede in dicht
maat bewerkt, toen zijn MECE
NAS stierf. Deze gebeurtenis 
dompelde TIJEVEKEAD weder in 

- . de behoefte. Men wil dat het 
gouvernement hem eene jaar
wedde van 600 livres verleende. 
THÉVENEAU overleed te Parijs, 
den 4 Julij 1821. Men heeft 
van hem : l/> Cours, etc. (Re
kenkundige leergangen, ten ge-
bndke der. centrale scholen en 
de? handels), 1800, in S.T0,* 
+- 2.° Plan etc. (Ontwerp van 
een dichtstuk op KAREL den 
Groote, gevolgd door het eerste 
gezang in dichtmaat, en door 
eene. keuze van verschillende ge

dichten), 1804, in 8.™; — 3.« 
Ode etc. (Lierzang op den laat-
sten veldtogt), 1806, ih 8.™;'— 
4.° Vllhsion etc. (de Boqooehe-
ling, dichtstuk, voorafgegaan 
door het schrikbewind, de reis 
des honings naar Farennes, 
HERCULES op den bergfEta, ge
volgd door de Oprigling der Zie
kenhuizen , de dood van BRUHS-
WUK , en andere dichtstukjes), 
Parijs, 1816 en 1818 metplaten. 
Hij heeft grootelijks deel gehad 
aan de volgende werken 5.° 
Lecons etc. (Lessen over de grond
beginselen der wiskunde, door 

.DE LAGAILLE, vermeerderd door 
MARIE, tweede uitgave, herzien 
en verbeterd door THÉVENEAU), 
1798, in S.v°; — 6.° Elémens 
etc (Grondbeginselen der alge
bra, doof CL'AIRAÜT, zesde uit
gave , metseer uitgebreide amtee-
keninqen en bijvoegselen, gevolgd 
door eene -ferhandêhng over 
de rekenkunde door THÈVENEACJ , 
1801, 2 dl." in 8JO, enz.enz. 
Hij heeft daarenboven artikels 
geleverd aan dën Ami des arts, 
in 1797 door BEUBomssEW" 

gegeven, ook hebben andere lij"-
schriften onuitgegeven dien• 
stukken van hem medegedeeid-
THÉVENEAU heeftherzieneöVff 

beterd de vertaling g "£ 
masch) der Tooneelkfd^ 

uU Mt fttuHsoh vortaaBJoor 
PAPADorouLO, Parijs, 18M..* 
dl.» in 8.vo Nog worden g » 
verscheiden andere &oht*M* toegeschreven,/die me ondr 

zijnen naam hl hel licht W 
verschenen. 

* THÉVENIN (FBANCISCI'S) . «n 
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'beroemde oogarts, te Parijs, in 
1590 geboren, verwierf den groot
sten roem in zijne kunst, en 
werd gewoon heelmeester van 
LODEWUK XIII. 'Hij overleed in 
1656,,en heeft in handschrift 
drie werken nagelaten, in een 
enkel deel, door "WILLEM PAIL-
HON, zijn' neef,, onder dezen 
titel in het licht gegeven: Oeu-
vres etc. (Werken van THÉVENIN , 
bevattende eene Verhandeling 
óver, de heelkundige operatiën, 
eene verhandeling over de ge-
zivellen', en een Grielcseh ivoor' 
denboek voor de geneeskunde), 
Parijs, 1658, in 4.t0 Het laat
ste werk vooral is zeer wel za-
mengesteld en bijzonder nuttig. 

THÉ VENOT (MEMHISEDECH), werd 
te Parijs, in 1620, meteene 
bijzondere zucht voor het rei
zen geboren, en reeds in zijne 
jeugd verliet hij zijn vaderland, 
om de wereld te doorkruisen. 
Hij zag echter slechts een ge^ 
deelte van Europa; maar de 
beoefening der talen, en de zorg, 
welke hij in het werk stelde, 
om naauwkeurig naar de zeden 
en gebruiken der verschillende 
volken te onderzoeken, maakten 
hem welligt meer ervaren in de 
kennis der vreemde landen, dan 
dat hij zelf gereisd had. Eene 
andere neiging van THÉVENOT 
was, alom de zeldzaamste boe
ken en handschriften te verzame
len. Nadat hem het opzigt over 
de bibliotheek des konings van 
Frankrijk was toevertrouwd, 
vermeerderde hij dezelve met 
een aanzienlijk aantal boekdee-
len, welke aan dien rijken schat 
ontbraken. THÉVENOT was te

genwoordig bij het conclave, 
na den dood van INNOCENTIÜS 
X gehouden; hij werd belast, 
om als afgevaardigde des konings 
met de republiek van Genua tos 
onderhandelen, en kweet zich, 
met het beste gevolg van die 
taak. Eene dubbele anderen-
daagsche koorts, welke hij door 
een hardnekkig dieet in eene 
aanhoudende veranderde, sleepte 
hem, in 1692, in het graf. 
Blen heeft van hem: 1.° Voyages 
(Reizen), 1696, 2'dl.* in fol.; 
waarin hij de Beschrijving levert 
• een paslood zijner vinding, 
hetwelk zekerder en juister is, 
dan de andere meetsnoeren, 
waarvan men zich vroeger be
diend had; — 2.°L'artetc. (De 
zwemJiunst), 1696, in 12.» 
Bij de belangrijke en leerzame 
verzameling zijner Reken, moet 
men een deeltje in 8.™ voegen, 
te Parijs, in 1681 gedrukt. Hij 
was het, die het eerst, de 
was-cellen der bijen, als zijnde 
van dezelfde grootte in alle lan
den der wereld, als eene onver
anderlijke ijk-maat voorstelde: 
een denkbeeld dat niet is op
gevolgd geworden, hetzij, wijl 
do kleinheid des voorwerps aan
leiding tot onnaauwkeurigheden 
heeft schijnen te geven; hetzij, 
eindelijk, wijl de verscheidenheid 
van maten, gewigten, munten 
en andere dergelijke voorwerpen, 
even als die der talen, tot de 
natuur- van den mensen en de 
schikkingen der Voorzienigheid 
behoqren. (Zie LEIBNITZ). — 
Men moet hem niet verwarren 
met JOANNES THÉVENOT , in 1667, 
overleden, den schrijver eener 
Reis door Azië, Amsterdam, 
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1727, 5 d l" , in 12.m°, en die 
naar men zegt, het eerst-de 
koföj in Frankrijk bragt, het
welk sommigen ten onregte aan 
ilEtCHisEDECH THÉVENOT hebben 
toegeschreven. Er bestaat ook 
eene oude uitgave der Reis door 
Azië, 3 dl.» in 4.*° 

THÉVENOT DE MORANDE. — 
Zie MORANDE. 

THÉVET (ANDREAS), van An-
goulème, werd minderbroeder, 
'en. reisde door Italië, het Hei
lige Land, Egypte, Grieken
land en Bra%ilië. In 1556 in 
Frankrijk teruggekeerd zijnde, 
verkreeg hij van den Paus de 
vergunning om het klooster te 
verlaten, en het geestelijk ge
waad te aanvaarden. De ko
ningin , CATHARINA DE MEDICIS , 
benoemde hem lot haren aal
moezenier, en verschafte hem 

• de titels' van geschiedschrijver 
van Frankrijk, en wereklbe-

' schrijver des konings. Men heeft 
van hem.- 1.° Cosmographie 
(Wereldbeschrijving); — 2.°His-
toire etc. (Geschiedenis der be
roemde mannen) , Parijs, 15S4, 
in fok, en'1.671, 8 dl.», in 
12.mo, eene onbevallige compi
latie, vol zotternijen en logensj 
•— 3.° Singularüés etc. (Zeld-
zaamheden der Zuid-poollanden 
van Frankrijk), Parijs, 1558, 
in 4.t0, een zeldzaam voorkomend 
boekwerk j — 4.° verscheiden 
andere weinig geachte werken. 
De schrijver toont zich in de
zelve al te ligtgeloovig en sta
pelt vele zaken zonder keuze 
of smaak op elkander. Zijne' 
Wereldbeschrijving is vol fou

ten, waaronder er eenige voor
komen, die zijne goede trouw 
doen verdenken. » Twee jaren 
na zijne- terugkomst uit Ame
rika, zegt LA MARTINIÈRE, ont
wierp hij, om HENDRIK II te 
vleijen, eene kaart, waarop hij 
eéne stad plaatste Ville Henri 
genaamd. Ook nam hij deze 

[ stad in Zijne Cosmographie op_, 
maar noemde haar daar Henri-
Ville. Intusschen verzekert LE-
RI, die slechts anderhalf jaar 
na THÉVET, Brazilië verliet, dat 
er nooit eenigen schijn van ge
bouw , veel min van dorp of 
stad op de plaats heeft gestaan, 
waar THÉVET deze denkbeeldige 
stad aanduidt." Deze niet zeer 
oordeelkundige en onrustige 
schrijver, overleed in 1590, in 
den ouderdom van 88 jaren. 

THIARD of Turn» ÖE Bissï 
(PONTHUS DE), bisschop van Uia-
lons, te Bissy, in het diocees 
van 'Macon, in 1521 geboren, 
was dezoonvan'denalgemeenen 
landvoogd van het Maconnescli* 
De schoone letteren, de wis
kunde , de wijsbegeerte en de> god
geleerdheid hielden hem beur
telings bezig. Hij weid door 
koning. HENDRIK III, » « 
tot het bisdom van Chdons 
benoemd. Er bestaat van hem • 
l.o Poésies etc. {FranteMJ' 
dichten), in 4.t°, Parijs,,16«> 
_ 2.o Homiliën; - £° f* 
cours etc. (Wijsgeerige FerM 
delingen), in*.*, en verscheiden 
andere werken inhetLaijnu 
4.» RONSARD zegt, da lujI «« 
invoerder was der Khnkheim 
in FranMjk; maar h« *» 
zulks niet van de goede potm-
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Zijne vroeger zoo zeer toege
juichte verzen, zijn thans on-
verdragelijk 5 zij hehben echter 
de verdienste der kieschheid van 
uitdrukkingen en denkbeelden, 
in eene eeuw, waarin dé dicht
kunde, die van beelden leeft, 
zich dikwerf onbetamelijke ver
oorloofde. Deze prelaat over
leed in 1605. Hij behield tot 
op het einde zijns levens, de 
kracht van zijn ligchaam en de 
levendigheid van zijnen geest. 
Hij ondersteunde, zegt men , 
deze beide, door den besten 
wijn, dien hij steeds zonder 
water dronk:. 

THIARD DE BISSY (HENDRIK 
DE), uit dezelfde .familie als 
de voorgaande, werd doctor van 
het gesticht en de maatschappij 
der Sorbonw, daarna bisschop 
van Toul, in 1687, vervolgens 
van Meauao in 1704, kardinaal 
in 1715, en eindelijk comman
deur der koninklijke orden. Men 
heeft van hem verscheiden wer
ken ten voordèele der bnlle 
Unigenitus. Deze kardinaal over
leed in 1737, in den ouderdom 
van 81 jaren, eenen grooten 
roem van kunde en godsvrucht 
nalatende. De lofspraken en de 
rouw der Catholijken vereerden, 
volgens de aanmerking van den 
H. HIEKOSYMOS, zijne nagedach
tenis wolligt minder, dan de 
haat en de lasteringen dersek-
tanssen. Zijne godgeleerde ver
handeling over de kille Urn-
gemtus, 2 dl.» in 4.t°, wordt 
voor eene der beste en volle-
•iijjsie .over dat onderwerp ge
houden. Indien het waar is, zoo 

SXHI DEEL. I 

als men het heeft gezegd, dat 
dit werk aan pater GERMON toe
komt, zoo is het niet minder 
zeker, dat de kardinaal het niet 
noodig had, en dat zijne aan
neming, slechts eene wel over-
wogene goedkeuring is, De kar
dinaal zelf geeft verslag in de 
voorrede, van de maatregelen, 
welke hij had genomen, om de 
verdiensten van het hem aan; 
geboden handschrift te bekrach
tigen. Zijne Herderlijke onder-
rigtingen, 3 dl.» in 4 > bewij
zen eenen levendigen ijver voor 
de eenheid des geloofs, en de 
onderwerping aan de besluiten 
der Kerk. 

THIAKINI (AJUGX ANDER) , bij
genaamd de Nadrukkelijke of 
Krachtvolle, een schilder der 
school van Bologna, verrijkte 
die stad met zijne schilderstuk
ken. Zijne handeling is grootsch, 
zijn koloriet levendig en kracht
vol ; hij heeft op eene gelukkige 
wijze de verschillende hartstog-
ten voorgesteld. Deze schilder 
te Bologna, in 1577 geboren, 
overleed in 1668. 

TKIBAULT, ÏHIBADD of THEO-
BALDDS (Heilige), een priester 
te Provins (in het Fr. Seine-en-
Manie dep.1) uit eene beroemde 
familie geboren, heiligde zich 
door de uitoefening der deugd 
en der versterving. Hij over
leed in 1066, bij Vicencia in 
MUS, werwaarts hij zich was 
gaan verbergen, om God in 
grootere vrijheid te dienen. 

TUIBAULT öf T«EOBALD V I , 
h 
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graaf van Champagne en Brie, 
en .koning van Navarre, na den 
dood zijns vaders in 1205 ge
boren , en te Pampelma, in 
1253, overleden. Hij was de 
zoon van THIBAULT V en van 
BLAHCA , dochter van SANCHO of 
SANCTIES den Wijze, koning van 
Navarre. Hij besteeg den troon 
van Navarre na den dood van 
SANCHO den Sterke, zijn' moe
derlijken oom, in 1234. THI-
BADLT diende LODEWIJK VIII, 
zijnen souverein, in den oorlog 
tegen de Albigenzen; maar na 
verloop van veertig dagen, ver
wijderde hij zich; dit was het 
üjdverloop, door de verbindte-
nissen, als groot-leenman van 
hem gevorderd. Eenige jaren 
daarna scheepte hij zich in naar 
het Heilige land. In zijne slaten 
teruggekeerd, beoefende hij de 
schoone letteren. Hij beminde 
de dichtkunde zeer, en ver
spreidde zijne weldaden over 
degene, die zich in die.kunst 
onderscheidden. Soms zelfs hield 
hij zich met het beste gevolg 
bezig met het vervaardigen van 
'liederen. LÉVESQDE KG LA RA-
VAHÈW3 heeft met aanteekenin-
gen, in het licht gegeven de 
Liederen van don graaf van 
Champagne , vervaardigd ter 
eere van BLANCA van Kastilië, 
moeder van den H. LODEWMK , 
1,742, 2 .dl.» in 12>>-

* THIBAÜLT (FRANCISCÖS TI-
EIOTHEUS), een regtsgeleerde en 
dichter, te Naney, in 1700 
geboren, oefende het beroep van 
advokaat uit, en werd;procu
reur-generaal van de rekenka
mer zijner geboorteplaats. Hij 

beoefende de dichtkunde, doch 
met weinig succes ën was lid 
der akademie van Naney. Hy 
heeft nagelaten: 1.° Tableau etc. 
[Afbeelding van den advocaat),, 
Naney, 1737, in 12.>»°; -
2.° Histoire etc. (Geschiedenis 
der wetten en gebruiken van 
Lotharingen ens. in het stuk 
van kerkelijke beneficiën), ibid, 
1763, in fol.; — 3.» MneU 
etc. (Verzameling van Puntdich
ten); — 4." Ode etc. (Lierzang 
op de Eucharistie); — 5.° Dis
cours etc. (Academische rede
voeringen); — 6." La femme 
jalouse (De jaloersche vrouw}, 
een berijmd blijspel, in 5 bedrij
ven. Men wil dat DESFORGGS 
uitdifc dichtsluk het denkbeeld 
van het zijne heeft geput, dat 
den zelfden titel voert, en dat 
ook in 5 bedrijve«.eninverzeii 
is. THJBAULT overleed, te Naney, 
in Julij 1777. 

THIBOÜST (CLAODIUS UWh), 
te Parijs in 1706 geboren,vv 
boekdrukker des konmgs en de 
universiteit. Na eenen afkeer 
tegen de wereld te heb benop 
g e W - , g i n g h i j i n h o t n v ^ 
bij de Karthmzers, en , 0 » ' 
4 z«ne geloften m . J f l ° X 
van den H! Bmmo met aflegde, 
behield hij toch z f f ï ï leven voor die orde de t e e d g 

toegenegenheid. Dez° 2 5 bewoog hem, omeeneFran » 
proza-vertaling te vervaald, 
van deLatijnscheverzen,^ 
men in hun klein kloo: ter v 
Parijs las. Deze verzen begj» 
het Leven v a n d e n H . ^ 

rijen voorgesteld; «"• "'• 
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wondering der kunstenaars en 
kenners uitmaken. THIEOUST le
verde twee uitgaven van zijn 
werk. De tweede van 1756, in 
4 l 0 , is zonder platen. Deze 
drukker werkte aan eene ver-' 
taling van HOKATIUS , toen hij 
den 27 Blei 1757, te Bercy 
overleed. Nog heeft men van hem 
de vertaling van het dichtstuk 
Over de voortreffelijkheid der 
Boekdrukkunst, een dichtstuk 
door zijnen vader vervaardigd; 
hij deed deze vertaling, geza
menlijk met den Latijnschén 
tekst, in 1754, in het licht ver
schijnen. 

* TflIBOUVILLË ( H E N D M K L A M -

BERTUS D'ERBIGNY,,I markies DE) 
volgde met eer de loopbaan der 
wapens, en werd overste van 
het dragonder-regiment der ko
ningin. De beoefening der schoone 
letteren hield hem bijna zijn ge-
heele leven bezig, hetwelk, ge
voegd bij zijne tot kuiperijen 
onbekwame inborst, aan zijne 
bevordering nadeelig was. Hij 
overleed te Parijs, in 1784, 
en heeft nagelaten: 1.° l'Ecole 
etc. (3e school der vriendschap), 
Parijs, 1757, 2dl.», in 12.™; 
— 2.P Banger etc. (Gevaar der 
harls(ogten), ibid,1758, 2dl.» 
in 12.'«o; — 3.o Réponse etc. 
(Antwoord van ABAÏLARD aan 
HELOÏSE), 1758, in 12.m°;.— 
4.o HAMIRE , treurspel in' 3 be
drijven , 1759, in 12.™ 5 — 
5.o TELAMIRE, treurspel, in 5 
bedrijven, 1759. 'Deze beide 
stukken zijn zeer middelmatig; 
Jtten vindt er échter eenige be
langrijke tooneelen, en soms 

H 

vrij schoone verzen in; — 6.°, 
Twoe Blijspelen, elk in 3 be
drijven en in verzen. 

.* THIÉRAUD (dom BENEDICTUS), 
van de congregatie van den hei
ligen VANNES, en verbonden aan 
de abdij van den H. VINCENTIUS 
te Besancon, alwaar hij den 11 
Julij 1700 zijne -geloften had 
. afgelegd, was "een geleerde en 
werkzame', religieus. Hij had 
zeer uitgebreide nasporingen ge
maakt omtrent alles wat de orde 
van den heiligen BENEDICTUS 
betreft. De uitslag van dezen 
arbeid was een gewigtig werk, 
getiteld: Bibliolhèque etc. (Al-
gemeene en bijzondere Bibliotheek 
der schrijvers aller orden en 
congregaliën; waarin men den 
regel van den E. BENEDICTUS 
volgt, met de geschiedenis van 
hun leven, den catalogus, de 
tijdrekening en de verschillende 
uitgaven hunner werken, en ein
delijk de tegenwoordige slaat der 
orde van den H. BENEDICTUS, 
tvaarin men vindt de geschiede
nis 'aller orden, congregaliën 
en kloosters der beide seksen, 
waaruit dezelve zijn zamenge-
steld), 7 dl.n, in 4.l° in hand
schrift gebleven, en, tot op de 
Fransche omwenteling, bewaard 
in de bibliotheek, der abdij van 
den H. VINCENTIUS te Besancon. 
De schrijver besteedde 20 jaren 
tot de zamenstelling dier ver
zameling. Sommigen hebben 
dezelve ten onregle verward met 
de Algemeene bibliotheek der 
schrijvers van de orde van den 
H. BENEDICTUS , Bouillon, 1777, 

I 4 dl» in 4.'°, en hebben be-
h 2 
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weerd dat TIÏIÉBAUD er de schrij
ver van zoude zijn. Laatstge
noemd werk is van dom JOANKES 
FRANCOIS (zie dat artikel) reli-
gieus'derzelfde congregatie. Dom 
JOAKNES FRANCOIS droeg kennis 
van 'het werk van zijnen orde-
hroeder; hij verzekert, blz. 127, 
3«e dl. van het zijne, » dat hij 
het voorregt niet heeft genoten 
deze 7 deelen (handschriften) 
te zien; maar dat hij een ander 
exemplaar .van dat werk, waar
schijnlijk het eerste klad, in 
3 dl." in 4.t°, aaneengeschakelde 
geschiedenis, en 1 dl. in 4.t0 

Supplement, dat tot de biblio
theek van den II. MATDIAS van 
Trier behoorde, heeft gehad, 
en er veel gebruik van heeft 
gemaakt." Dom BEKEMCTUS THIÉ-
BAOD overleed in de abdij van 
den heiligen VIHGENTIDS. te Be-
mncon, den 5 Februari]' 176Ö. 

. ; . * THIÈBACM (DIEUBONNÉ), een 
letterkundige, te Lttroche, bij 
llcnwcmonh, den 26 December 
1733 geboren, volbragt met 
roem zijne studiën, en reisde 
door verscheiden deelen van Eu
ropa. Hij hield 'zich bijna 20 
jaren te Berlijn op, en bij zijne 
terugkomst in Frfinlirijk,viw& 
hij lot provisor van het lyceum 
van fcrsailles benoemd. Hij 
was in den grond bekend met 
do Hoogduitsehe en Italiaansche 
talen, en vervaardigde in laatst
genoemde vrij schoone verzen. 
De Arcadische akademie van, 
Rome nam hem in haar midden 
op, ook. werd hij lid van die 
•vau Berlijn, Lyon, enz. Hij 
is te Parijs den 5 December 
1807 overleden. Men. heeft van 

hem, behalve verscheiden arti
kels , in den Dioliomaire ik 
l'élócution francaise geplaatst: 
l.o les Adieuxeh.(Hel afscheid, 
van den hertog van Bourgondië 
van den abbé DEFENELON, zijnen 
leermeester, of Zamenspraak over 
de gouvernementen), 1772, Pa
rijs, 1788, in.12.™» Do schrij
ver onderzoekt in hetzelve de 
verschillende vormen van be
stuur, is van meening dat Frank
rijk behoefte aan verscheiden 
hervormingen heeft, en wenscht 
dat het dezelve aan zijnen ko
ning te danken had, ten einde, 
de uitwerkselen van groole staat
kundige schokken voortekoroen; 
— 2.o Traite etc. (Verhandelmji 
over den stijl), 1801, 2 iïL» in 
§ 70. _ 3 o Nouveau etc. {mem» 
ontwerp van openbare opvoeding), 

(Over den boehumdf mje 
vrijheid der drukpers), ivfi 
1789, 2 dl», in 1 2 . 7 5 - ; ^ 
Sur etc. (Over het ondermjsde, 

- , 6.0 Traite ^ ( F e r ' « « « 
overdenopenbarengeesl)M^ 

burg, 1797. > > % z l J ' ' b Ê ! 
hem prins HENDRIK van P ' s 

sen, na deze verband 1 « ^ 
hebben gelezen, ffl Jtf k j e n 
als ARCHIMEDES, ^ X ^ 
d e r m m p e n d e s v a e r l ^ g 
enkel met de mf^Jffl 
hield om hetzelve to ^ 

fnmme,^nkof,m^ 
en zijn bestuur, °\mi';Uifte 

Berlijn, Parijs, j m , J ^ 
S.vo Dit is eenc zeer » , 
verzameling van " Ü ^ K 
betrekkelijk de merkwaarde 
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personen van het hof van Ber
lijn, en die vrijmoedige aanmer
kingen bevat, over de geschie
denis , staat- en letterkunde. 
Men zou echter den schrijver 
eenige al te langdradige kleinig
heden kunnen verwijten. Hij 
heeft daarenboven verscheiden 
artikels en verhandelingen aan 
de Gedenkschriften der akademie 
van Bei-lijn, aan het Dagblad 
voor het openbaar onderwijs door 
BOHËIXI, enz. geleverd 

* THIÉBABLT (N.), pastoor der 
parochie van het H. Kruis te 
Mets, en hoogleeraar der god
geleerdheid, was overste geweest 
van het seminarie dier stad. 
Hij werd iri 1789 tot de alge-
meene staten gezonden, had 
zitting in de constituerende ver
gadering, en stemde met de 
regterzijde. Toen de zittingen 
dezer vergadering waren afge-
loopen, week hij uit met. het 
meerendeel der getrouw geble-
voue geestelijkheid. Hij over
leed gedurende zijne uitwijking, 
te Elsenfeld aan den Mein,, in 
1791. Men heeft van hem: 
1.° Homiliën op de Evangeliën, 
4 dl.«, in 8.vo, Mets, 1761; 
— 2.o Homiliën op de Epistels, 
4 dl.", in S.™, Mets, 176(5; 
— 3.<> Doctrine etc. {Christe
lijke leer, hfj wijze van korte 
preken), Mets , 1772 , 6 dl.» , 
in 12.»« 

THIÉJBAULT »E LAVEAUX. — 
Zie LAVEADX. 

* TIOEFFENTHALER (JOZEF), een 
•lesiiit, hïBolsano, in hel graat 

sehap_ Tyrol, geboren, werd tot 
de missiè'n bestemd, en ging in 
1743, in Portugal scheep naar 
Indië. THIEFFENTHALER kwam 
niet in Europa, terug. Hij leefde 
nog in 1786, en bevond zich 
alstoen te Agra. Men heeft van 
hem: 1 .o Aardrijksbeschrijving 
van den Indostan; — 2.° Na
tuurlijke historie van Indië; — 
&.° Over de godsdienst der Bra
mmen; — 4.° Drie kaarten van 
den loop van den Ganges en de 
Gangra. Van 'al zijne geschrif
ten zijn enkel die over de aard
rijkskunde tot ons gekomen. Zij 
werden in het licht gegeven door 
JOANNES BERNOUILLI, onderden 
titel van Geschied-en aardrijks
kundige beschrijving vctn Indië, 
Berlijn, 1786, in 4. t0; dezelve 
is verrijkt met aanteekeningen 
en toelichtingen uit de werken 
van ANQUETIL DO PERRON, en 
van den majoor RENNEL, en 
met kaarten versierd. 

THIERS (JOANNES BAPTISTA), 
een geleerde meester in de god
geleerdheid der Sorbonne, te 
Chartres, in 1636 geboren, was 
de zoon van eenen kroeghouder. 
Na de humaniora aan de uni
versiteit van Parijs te hebben 
onderwezen, werd hij pastoor 
van Champrond, in het dio
cees van Chartres, alwaar hij 
met den aarts-diaken geschillen 
had, waarvan de uitslag hem 
niet gunstig was. Hij geraakte 
daarop in oneenigheid' met het 
kapittel van Chartres, wegens 
redenen, die niet bondiger wa
ren. Hij zag zich verpligt ge
noemd diocees te verlaten, en 

h 3 
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hij verwisselde zijne pastorie met 
die van Vibraie, in het'diocees 
van Mans, alwaar hij in 1703 
overleed. Deze schrijver bezat een 
verbdzend geheugen eneene uit
gebreide geleerdheid, maar zijne 
inborst was onrustig, gal- en 
hekelachtig. Hij had veel smaak 
voor lwistsehriften,'en schepte 
er vermaak in, om zonderlinge 
onderwerpen te behandelen. In 
zijne werken, heeft hij het sap 
van een oneindig aantal andere 
•uitgedrukt; maar hij koos niet 
altijd, de meest gezag hebbende, 
de bondigste en naauwkeurigste 
schrijvers. Zijne voornaamste 
werken zijn: 1.° Traite etc. 
(Verhandeling over de bijgeloo-
iiigheden), 4 dl.n, in 12.,no; 
een. werk met vele geleerde aan
merkingen , doch dikwerf zeer 
onnaauwkeurig, , en vrij lang
dradig. De schrijver, had zich 
de moeite kunnen sparen, al 
de bijgeloovige gebruiken bijeen-
te zamelen, in verboden boeken 
verspreid, en aan welke niemand 
meer dacht. In het algemeen, 
is eene lange en nuttelooze op
somming van misbruiken, voor 
zwakke en niét zeer rustige gees
ten, die de zelfstandigheid niet 
onderscheiden van de roest, welke 
aan dezelve knaagt, altyd ge
vaarlijk. Zijne kritiek is dik
werf bijtend en overdreven, on 
veroordeelt zaken, die onder 
een veel gunstiger oogpunt kon
den beschouwd worden. Er ko
men zelfs plaatsen in voor, die 
nagedachten opwekken op re
kening van den schrijver, door 
ilc gemaaktheid, waarmede bij 
•de drog- en spotredon der ket
ters opeenstapelt, om later'de 

zwakste antwoorden tegen de
zelve overtestellen. Het is aldus 
dat, terwijl hij _(2.« dl. blz, 288) 
over de processie van den H. Sa

cramentsdag spreekt, hij de 
gruwelen herhaalt, welke de sek-
ta'rissen tegen deze zoogenaamde 
afgoderij hebben uitgekraamd, 
en zich te vreden stelt, met te 
antwoorden, dat de instelling 
der processie, 300 jaren oud 
is, en dat de kerkvergadering 
van Trente dezelve heeft goed
gekeurd : even alsof de wezen
lijke tegenwoordigheid, en de 
aanbidding, die er een noodza
kelijk gevolg van is, van deze 
processie afhankelijk waren; — 
2.o Tniité etc. (Ferhandelwj 
over de uitsteUinf/ van het heilig 
Sacrament des Altaars), Parijs<, 
1673, in 12.»»., en 1679, l , 
dl.» in 12.m0 De schnj ver schijnt 
het tegenwoordige gebruik en 
de oefening der lerk te veroor--
deelen, eS alles tot de oude 
tijden willen terugbrengen pon
der in aanmerking te nemen, , 
dat de dwalingen van CALVI^ j 
en andere vyanden'dor • we/en- ; 
lijke tegenwoordigheid, de jem 
redelijker wijze bewogen hebben, 
meer luister en i W f t J f f i 
en menigvuldiger g e l ^ j j 
tot de aanbidding van dit „ou 
delijke geheim te g ^ ' T L 
l'Amatetc. ^«tf^Zl 

toont, welke op de besUW*» 
kerkelijk* inkomsten rust, 
een goed gebruik m » ^ 
makm)-,PariisA$™>^%; \ 
— ifi Dissertahons etc { f 
handelingen overdevoorpoW 
der kerken), Orleans,^• 
^12.™;—.S.o Traite elcV" 
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handeling over de opsluiting der 
Religieuzen), Parijs, 1681,.in 
12.m° Dit is slechts eene ver
zameling van besluiten der kerk
vergaderingen, en synodale sta
tuten óver dat onderwerp. De 
schrijver die bijna niets anders 
heeft gedaan 'dan compileren,» 
verbiedt den geneesheeren en 
zelfs den bisschoppen den ingang 
in vrouwen-kloosters; in het 
algemeen schijnt de smaak voor 
de overdrevenheid en het onge
rijmde zijne nasporingen.te heb
ben bestuurd; — 6.° Exerci-
tatio adversus JOANNEM DE LAU-
NOY; — 7.° De Retinenda in 
ecclesiasticis libris voce Para-
clitus (zie SANREY); — 8.° Be 
festorum dierum imminutiom li-
bér; .— 9.° Bissertation etc. 
(Verhandeling over het opschrift 
boven het groot portaal van het 
Franoiskaner-klooster te Reims, 
in deze bewoordingen vervat: Beo 
homini et B. Francisco-, utri-
que crucifixo), 1670, in I2.""> 
De ciïtiek des schrijvers van dit 
zonderlinge, en zeer laakbare 
opschrift, is oordeelkundig, en 
vol vafl eene goede godgeleerd
heid; — 10.o Traite etc. (Ver
handeling over de geoorloofde 
en verboden spelen), Parijs, 
1686, in Ï2.««>; — 11.° Bis-
sertations etc. (Verhandelingen 
over de voornaamste altaren der 
herken, de zangkoren en de 

-afsluitingen derzelve), Parijs, 
1688, in 12.™; — 12.» Ilis-
toire etc. (Geschiedenis der prui
ken , waarin men aantoont der-
selver oorsprong, gebruik, vorm, 
hel misbruik en de onreqélma-

•tigheid van die der geestelijken), 

Parijs, 1690, in 12.m<>, Avig-
non, 1779, in 12.«»>; •— 13.° 
Apologie etc. {Verdediging van 
den abt van la Trappe legende 
lasteringen i)an pater DE SAINTE-
MARTHË), Gvenoble, 1694, in 
1,2.™"; —, 14.° Traite etc. (Ver
handeling over de ontbinding van 
ketterij); —. 15.o Bissertation 
etc. (Verhandeling over den hei
ligen traan van Vendöme), Pa
rijs, 1699, in 12.m°; — 16.° 
Observations etc. (Aanmerkingen 
op den nieuwen brevier van 
Gluny), 1704, 2 dl.*, in 12.™°; 
— 17.o Critiek van het boek 
der Magellans (geesel-broeders) 
van den abbé BoitEAu; deze 
maakte weinig opgang; het is 
eené zwakke en vervelende, of
schoon, wat de hoofdzaak betreft, 
gegronde wederlegging, tegen 
een werk gerigt, dat aanleiding 
tot bondige critiek opleverde; 
— 18.° Traite etc. (Verhande
ling over de klokken), 1721 , 
in 12.W»; — 19.° Factum tegen 
het Kapittel van Charlres, in 
12.rao; __• 20." La Sauce etc. 
(De Robert-Saus, of Heilzame 
raadgeving aan Messire JAN-
ROBERT , groot aartsdiaken); 2.° 
St., 1676—1678, in 8.™; — 
21.° La Sauce etc. (Be Robert-
Saus geregtvaardigd, voor den 
heer DE RIANTZ , procureur des 
konings bij het Ghdtelet enz). 
Deze drie brochures, die in één 
deel worden te zamen gebonden, 
bewijzen den smaak des schrij
vers voor de hekeling, en die 
soort van tegenstrijdigheid, wel
ke bijna altijd de menschen 
kenmerkt, welke door den geest 
van afkeuring en hervorming 

4 
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beheerscht worden. De volle
dige verzameling der Werken 
van JOANNES BAPTISTA THIERS 
bestaat uit 38 deelen in '8.™, 
of in 12.m° Dezelve wordt thans, 
ofschoon zeldzaam, weinig ge
zocht. 

* TniLLAÏE (JOANNES BAPTISTA 
JACOBUS), heelkundige en hoog
leeraar in de ontleedkunde, den 
2 Augustus 1752, te Rouanen 
geboren, beoefende zijne kunst 
onder LECAT , en kwam te Pa
rijs , alwaar hij den post van 
opziener der praktische school 
verkreeg, in welke hij in 1784, 
verscheiden prijzen behaalde. Hij 
was lid van het collegie en der 
koninklijke akademie van heel
kunde, en behield zijnen leer
stoel, tijdens de oprigting der 
gezondheids-scholen, en hij was 
daarenboven conservateur der 
verzamelingen van die van Pa
rijs. Zijne leergangen werden 
zeer gevolgd, en hadden ten 
onderwerp de beschrijving', der 
in de geneeskunde gebruikelijke 
droogerijen, en die der heel
kundige werktuigen THILLAVE 
was ook eerste heelmeester van 
het St. Antonius-gasthuis, Hij 
is den 5 Maart 1822 overleden, 
en heeft nagelaten -. 1.° Traite 
etc. (Verhandeling over de ver
banden en wondpleisters), Pa
rijs, 1798, in 8.i'°, 3." uitgave, 
1815, in 8.™ Dit is in dat 
vak het volledigste • en nuttig
ste werk; — 2.» Elémens etc. 
(Grondbeginselen van de electri-
citeit en het galvanimns, naar 
het Engelseh, en met aanteeke-
Hingen vermeerderd) . Parijs, 
1816, in 8.vo . • • 

THIOUT (ANTÖMÜS), een be
kwame uurwerkmaker van Pa
rijs, in 1767 overleden, heeft 
zich eenen naam gemaakt door 
eene geleerde Traite etc. (Per-
handeling over deuurwerkkunde), 
1741, 2 dl.»,..in 4.t» met pla-

. ten. ., Hij was de mededinger 
van JULIANUS LE ROY, ZOO wel 
wat de theoretische kennis, als 
de wijze betreft, om dezelve 
in praktijk te brengen. [Beide 
werden echter later door den 
wereldberoemden ABRAHAM LO-
DEWIJK BREGUET (zie dat artikel) 
overtroffen]. 

* THIRION (DIDIER), afgevaar
digde bij de nationale conventie, 
in Lotharingen, in 1750 geboren, 
was tijdens de omwenteling, 
hoogleeraar der Rhelorm te 
Mets , met geestdrift omhelsde 
hij de beginselen, derzelve, en 
in 1792 benoemde het Moesel-
dep.*, hem tot afgevaardigde by 
de nationale conventie. THIMOH 
openbaarde er tegen den onge-
lukkigen LODEWUK XVI, een» 
verwoedheid, die naar raaskal
ling geleek j hij stemde voor zij
nen dood zonder appel en zondei 
uitstel, terwijl hij tevens vraagcie-
dat deze straf mogt afcasoüaft 
worden, » wijl zeide nij, " f 
mand zoo misdadig kan zjn, 
als de dwingeland." in v e 

bindtenis metde Jacobnnen. 
vooral metMARAT, verdedigde «U 
dezen, den 26 Februari]lj^ 
hij lokte vervolgens de weuaa 
het Maximum uit, als een m» 
del om de gierigheid de op 
koopers te breidelen. T™°J 
verklaarde zich ten gunste.v 
ROBESPJBRRE en tegen de giruu 
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dijnen, en, zoo lang als de 
eerste "in de gemeente en in de 
conventie ' heerschte, was hij 
een zijner ijverigste verdedigers. 
Men hoorde hem daarna den 
lof van ROSSIGNOL uitspreken, 
door BIRON in hechtenis geno
men; en in de clubs der Jaco
bijnen , welke hij ijverig bezocht, 
randde hij alle factiën aan, die 
ROBESPIERRE vijandig waren of 
hem op zijde streefden. Toen 
hij de berg-partij , door de ver
ontwaardiging aller andere par
tijen vervolgd zag, veranderde 
hij van taal, verwijderde zich 
van de Jacobijnen, sprak tegen 
hen, en tegon de volksgenoot
schappen. Het duurde echter { 
niet lang, of hij keerde tot 
zijne eerste gevoelens terug; 
en, reeds op den 29 December 
1794, beklaagde hij zich over 
den achteruitgang der conventie. 
Het schijnt dat hij deel had 
aan den opstand van den I.° 
Prairial: op dezen dag be
kleedde hij den afmstoel als 
secretaris, in hechtenis geno
men , bekwam hij echter zijne 
vrijheid weder, door de amnis-
tie, waarmede de vergadering 
hare werkzaamheden eindigde. 
THIRION verkreeg alstoen den 
post van commissaris van het 
uitvoerend bewind, bij de regt-
banken van Brugge. Hij werd 
daarop achtereenvolgend, hoog
leeraar der letterkunde te Na
men, daarna te Domi, alwaar 
hij tot 1814 verbleef. Bij de 
terugkomst van BONAPARTE te 
Parijs, keerde hij mede naar 
die hoofdstad terug; maar hij 
speelde geeneiiei belangrijke rol 

' H l 

op het staatkundige tooneel, 
ofschoon men hem op nieuw' 
in betrekking zag met zijne 
oude broeders de Jacobijnen. 
Hij verdween bij de tweede res
tauratie , en overleed te Mets , 
in 1816. 

* THIROÜX (dom JOANNES EVAN
GELIST) , een Benediktijner der 
congregatie van den H. MAURÜS, 
in 1663, te Auim, uit eène 
in die stad zeer aanzienlijke 

. familie geboren. In 1680 begaf 
.hij zich in de congregatie, en 
legde den 29 April 1681, in 
de Drieëenheids-abdij van Ven-
döme zijne geloften af.. Na zijne 
studiën volbragt te hebben, 
onderwees hij de wijsbegeerte 
en godgeleerdheid in eenige 
kloosters der congregatie, voor
namelijk in dat van den heiligen 
REJKGIÜS van Reïms, en werd 
vervolgens prior van Nogent-
sousiouey, en van den H. Ni-
CASIÜS te Meidan. Terwijl hij 
te Reims onderwees, oefende 
dom THËODORDS DE VUIXNES, 
die tot de congregatie van den 
H. VANNES behoorde, te Ifautvil-
liers hetzelfde ambt uit. Dezelfde 
aard van bezigheid, dezelfde 
smaak voor de studie, en de 
overeenstemming der-gevoelens, 
over toenmaals aangevoerde pun
ten, bragten eene naauwe vriend
schapsbetrekking* tusschen de 
beide hooglecraars te weeg. Zulks 
was voor THIROÜX de bron van 
vele onaangenaamheden en van 
eene langdurige gevangenschap. 
Den 25 October 1703, werd dom 
THIROÜX, op last des konings,-
te Meuïan in hechtenis genomen, 
5 
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en naar de Bastille gevoerd. 
Eenige dagen- vroeger was DE 
VIAIXNES, in hechtenis genomen 
en naar Vincennes vervoerd. 
•Men had zich van de papieren 
van THIROUX meester gemaakt, 
en vooral van zijne wijsgeerige 
én godgeleerde voorlezingen aan 
zijne kweekelingen, en men 
wist dat Jesuitische godgeleer
den dezelve te Mont-Louis, een 

^buitengoed ,van pater LA CHAI-
' SE, onderzochten. De oversten 

der congregatie stelden beschei
den pogingen in het werk, om 
dom THIROUX in vrijheid te stel
len, of om ten minste met 
de oorzaak zijner gevangenschap 
bekend te worden; maar zij 
konden niets vernemen. Om de 
verveling zijner gevangenis te 
verdrijven, en om door de on-
gewoonte , de vrucht zijner in
spanning niet te verliezen, was 
dom THIROUX op het denkbeeld 
gekomen, om dagelijks in zijne 
gevangenis, twee lessen over 
dV wijsbegeerte en godgeleerd
heid te houden, even als of 
hij toehoorders hadde gehad. 

'Na later boeken en'schrijfbe
hoeften te hebben bekomen, 
vervaardigde hij eene Beknopte 
godgeleerdheid, en leerde tevens 
het ïïebreeuwsch en het En-
gelsch van twee geestelijken, 
niet welke het hem vergund 
werd gemeenschap te onder
houden. Deze religieus verbleef 
in de Bastille, tol op den 15 
Febr. 1710, als wanneer hij in 
vrijheid gesteld, en mav Saini-
Germain-des'Prés gevoerd werd; 
maar, eenigen tijd daarna, ver
bande hem een bevel deskonings, 
naar do abdij van Bonneml, met. 

verbod dezelve te verlaten, en 
interdictie van elke geestelijke 
ambtsoefening, zonder eene voor
afgaande vergunning van het 
gouvernement. Men vernam als-
toen' dat eenige geschriften over 
de tijds-aangelegenheden, een 
bezoek door dom THIROÜX en 
dom DE VIAIXNES, aan pater 
QDESNEL, in Holland, gebragt, 
eene briefwisseling der beide re
ligieuzen met dien pater, de 
ware ooraaak hunner ongenade 
waren geweest. Dom DE VIAIX
NES had ook den slottoren van 
Vincennes verlaten, maar was 
gestrenger behandeld geworden 
(zie VIAIXNES). Nadat LODEWHK 
XIV, den 1 September 1715, 

'overleden was, werd dom THI
ROÜX , naar SmnPGemain-dcs-
Prés terug geroepen; en ging 
van daar over tot de abdij van 
SL Denis, alwaar hij werkte met 
dom DIOKYSIUS DE SAINTE MAR-
THE , die zich toenmaals op 
nieuw met het Galliafmshana 
bezig hieid. Hij verbleef adaar 
tot in 1727. Van daar begaf 
hij zich naar CwUgmj, .vervol; 
gens naar Molesme, enernde!^ 
naar SaètS-GermUin-A'Mfene, 
alwaar hij den 14 SeptomJ^ 
1731 overleed. Blen heeft van 
hem: l.o Theologtapauperum 

sacerdotum, een werk voor as 
platte-lands geestelijken jmen 
gesteld. Het is onuitgegeven 
gebleven, en kon drie of vie 
boekdeelen uitmaken. üaj> 
do Beknopte GodgelfA^' 
welkehi j inde i?«^f^J 
stelde,-- 2.o OmisonfJW 
rede van monseigneur den moj 
van ORLSAKS, MWe\*n™0. 
vm 'LODEWWK XIV), mfge#o 
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ken in de kerk der abdij van 
den ÏÏ.'CORNELIDS te Compiègne; 
— 3.» een gedeelte in de wer
ken van het nieuwe Gallia 
christiana. Hij werkte mede 
aan de drie eerste deelen met 
dom FEUX. HODIN en dom Jo-
ZEF DÜCLODJ hij ontwierp Memo-
nën voor geheele moederkerken, 
en men is van gevoelen, dat 
het 4.e dl. zijn werk is. 

Tnmoux D' ARCONVIIXE. — Zie 
ARCONVILLE, 

THIRY. — Zie THYRY — (HOL-
BACH — ) . 

THOLA, [zoon van PHUA] uit 
den stam van ISSACHAR, werd 
in het jaar 1232 vóór J. G. 
tot regter van het volk van 
Israël aangesteld, en bestuurde 
hetzelve gedurende 23 jaren. 
Het is onder dezen regter, dat 
de geschiedenis van RUTH plaats 
had. 

THOMAS (Heilige), apostel, bij
genaamd DIDTMOS (inhetSyrisch: 
tweelings-broeders), was van Gal-
Ulea. Hij werd tot het aposto
laat beroepen, in het 2.° jaar 
der prediking des Heeren. Toen 
de Verlosser na zijne opstanding 
aan zijne leerlingen verscheen, 
was THOMAS niet tegenwoordig, 
en wilde alzoo aan deze verschij
ning geen geloof hechten. Hij 
voegde er bij » dat hij niet zou 
gelooven dat J.C. verrezen was, 
lonzij hij zijne hand legde in de 
wond zijner zijde, en zijne vin
geren ra de nagelwonden zijner 
handen en voeten." De Zaligma
ker maakte zijne ongeïoovigheid 

beschaamd, <loor hem toetestaan 
wat hij vraagde; hetwelk aan 
eenen, kerkvader heeft doen zeg
gen , » dat de ongeïoovigheid 
van THOMAS aan de Kerk nutti
ger was geweest, dan het bereid-
vaardige en ongedwongen geloof 
der overige apostelen, wijl zij 
het was, die de opstanding des 
Heeren volkomen bevestigde." 
Toen na dé Hemelvaart, de apos
telen zich verspreid hadden, om 
het Evangelie over de geheele 
aarde te verkondigen, bragtTHO-
MAS het licht deszelven, in de 
landen der Parthers, Perzers, 
Mediërs, en zelfs, volgens eene 
oude overlevering, tot in Indië, 
Men is van gevoelen dat hij al
daar, in de stad Galamine, den 

"marteldood onderging. Anderen 
beweren, dat zulks te Meliapw 
of te St. Thomé eene andere In
dische stad, was, dat deze hei
lige ten dood werd gebragt. Do 
Portugezen beweren, dat na dat 
zijn ligchaam, er in de bouw
vallen eener oude hem toege
wijde kerk was gevonden,'men 
hetzelve naar Goa vervoerde, 
alwaar men hetzelve nog tegen
woordig vereert; maar deze ont
dekking steunt op al te min 
afdoende redenen, om de goed
keuring eener naauwgezette cri-
tiek te kunnen verwerven. Men 
zie de aanmerking aan het einde 
des artikels van den H. JACOBUS 
dm Meerdere. 

THOMAS , valsche keizer, in 
780, uit een gering gezin gebo
ren, klom op uit den stand 
van cenvoudigcn soldaat, onder 
LEO den Armeniër, tot dien van 
bavelbebber, der rijks-legerben-



524 T H 0. 

den. Deze onverhoopte verhef
fing boezemde hem het denk
beeld i n , . om naar den troon 
der Caesars tellingen. .Nadat LEO, 

- in 820 vermoord was, nam "hij, 
onder voorwendsel van zijnen 
dood te wreken, de wapens op. 
Ondersteund door de troepen, 
waarover hij het bevel voerde, 
en door de zeemagt, welke hij in 
zijne belangen had weten te win
nen , deed deze heerschzuehtige 
zich voor den zoon der keizerin 
IRENE doorgaan, en zich te An-
tiochiï, door den patriarch JOB 
kroonen. Van daar kwam hij 
Konslantinopel belegeren; maar 
na bij verschillende gelegenhe
den, zoo wel te land als ter 
zee geslagen te zijn, nam hij 
de vlugt naar Adrinopel, alwaar 
de inwoners hem overleverden 
aan MiOHAè'L den Stamelaar, op
volger van LEO , die, na hem 
verschrikkelijke folteringen te 
hebben doen ondergaan, in 822 
deed sterven. 

THOMAS VAN KAMELBERG (Hei
lige), wiens familie-naam was 
BECKET, in 1117 (e Londen ge
boren. I a zijne studiën ie Ox
ford en te Parijs volbragt te 
hebben, keerde hij naar zijne 
geboorteplaats terug, en gaf zich 
aldaar over aan al de vermaken 
eener verstrooide jeugd; maar 
een gevaar, hetwelk hij op de 
jagt beliep, deed hem in zich 
zelven terugkeeren. De regts-
geleerdheid in burgerlijke za
ken, waarop hij zich met ijver 
toelegde, verwierf hem eenen 
beroemden naam. THUUU», aarts
bisschop van Kantelberg, gaf hem 
•het aarfsdiakenschap zijner kerk, 

en verwierf voor hem, onder 
HENDRIK II, de waardigheid van 
kanselier van Engeland; ge
noemde vorst verhief hem, na 
velen tegenstand, in 1162, van 
zijnen kant, op den aarlsbisschop-
pelijken stoel van Kantelberg. 
Zoo als hij het hem voorzegd 
had, leefde THOMAS niet lang 
in vrede met zijnen souverein. 
De Engel schen beweren dat de 
eerste oneenigheden ontstonden 
wegens een' priester die eenen 
moord gepleegd had, en dien 
de aartsbisschop niet gestrenge-
lijk genoeg strafte; maar de ware 
oorzaak was zijn ijver voor de 
voorregten zijner Kerk. Deze 
ijver, die den koning en zijnen 
ministers te vurig toescheen, 
berokkende hem vele vijanden. 
Men beschuldigde hem voor de 
pairs van ontrouw te nebben 
gepleegd , terwijl hij ̂ en post 
van kanselier bekleedde, waar
van hij jnist afstand had gedaan; 
maar hij weigerde op deze on-
regtvaardige beschuldigingen te 
antwoorden,welke hij wist da 
slechts een uitgedacht nudüu 
waren, om hem te doen val
len, en waaraan zelfs zij ne Hl-
ancien geen geloof hechtten. «<< 
de gevangenis veroordeeld, «am 
hij de vvijk naar de abd.j van 
pimimi, en later tot LOM^WK 

den Jonge, koning van 
pranh-

rijk. Hij excommuniceerde JJ 
meeste der heeren, die den r | 
van HENDBIK uitmaa Uten, a 
wien hij schreef:» & ™?£ 
wol is waar, eerbied.geu als mi 
nen koning; maar ik mort J 
kastijden als mijnen geesiehj^1 

zoon." HKNMU? « bW* 
verzoening overlebelleu, m 

tot 
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dal eenigc moeijelijkheden uit 
den \yeg geruimd -waren, werd 
de vrede' tusschen den koning 
en den prelaat hersteld. De hei
lige THOMAS, kwam in 1170 in 
Engeland terug, en weldra werd 
het oorlogsvuür weder ontsto
ken , daar de hovelingen, den 
koning steeds tot zijne oude 
dwalingen terug bragten, en hem' 
tegen den onbuigzamen prelaat 
verbitterden. HENDRIK II bevond 
zich toenmaals in Normanclijë „ 
op zijn kasteel van Bures, blij 
Caen, en niet bij Bayeux zoo 
als SMOLETT zulks zegt. Deze 
berigten moede, en persoonlijk 
legen THOSIAS verbitterd, riep 
hij, in eenen aanval van toorn 
uit: » Is het mogelijk, dat nie
mand dergenen, welke ik met 
weldaden heb overladen, mij 
over eenen priester wreke!", 

, Dadelijk steken vier zijner edel
lieden de zee over, en gaan den 
prelaat, den29 December 1170, 
in het 9.e jaar van zijn episko-
paat, aan den voet des altaars, 
door knodsslagen van helleven 
berooven. Zijne teedere gods
vrucht , zijn ijver, zijne bisschop
pelijke deugden, deden hem door 
ÏLEXANHER III,, onder de Hei
ligen plaatsen. Sedert dat Enge
land'm de wanorde der scheu
ring en ketterij is vervallen, 
heeft men den dweepzieken BÜR-
KET, de nagedachtenis van dezen 
heiligen prelaat zien schandvlek
ken, zoodanig zelfs, dat hij den 
eerloozen CUAKMEU boven hem 
stelt. BOSSUET heeft'THOMAS op 
eene uitmuntende wijze geregl-
vaardigd, in eene vergelijking, 
'he de deugden en do heiligheid 
van den eenen, even zoo duide

lijk en tastbaar doet uitkomen, 
als de misdaden en de boosaar
digheid van den andere, en ein
digt met dit merkwaardig ge
zegde: » Hij streed tot in den 
dood voor de minste regten der 
Kerk, en terwijl hij hare voor-
regten handhaafde, zoo wel die 
welke zij van J. C. had ontvan
gen, als die, welke godsdienstige 
koningen haar hadden gegeven, 
verdedigde hij zelfs' het uitwen
dige dier heilige stad." Men 
heeft van hem: ï.° verschillende 
Verhandelingen, vol geleerde 
aanmerkingen,, en eene goede 
godgeleerdheid', ofschoon alles 
in dezelve niet naauwkeurig is; 
— 2.° Brieven, door CHRISTIA-
HDS LUPUS in het licht gegeven, 
Brussel, 1682, 2 dl.» in 4.to 
Dezelve zijn belangrijk en kun
nen niet anders dan een gunstig 
denkbeeld van den geest en het 
hart des doorluchtigen prelaats 
geven; — 3.° Een lofzang aan 
de H. Maagd _, beginnende met 
Goude flor e vlrginali. Het Ver
slag van zijnen dood, door een' 
ooggetuige, JOAKNES VAN SALIS
BURY, komt voor in het Thesau
rus van MARTEKNE. GREGORIUS 
VIII liet vier "verschillende le
vensbeschrijvingen van den heili
gen THOMAS , onder den titel van 
Quadrilogus. vereenigen. Wij 
kunnen dit artikel niet beter 
eindigen dan met de volgende 
aanmerking: » Op welke wijze, 
zegt een kundig godgeleerde, 
de heiligen zich ook hebben ge
dragen, zij kunnen niet ver
mijden, om voor de regtbank 
der ongeloovigen veroordeeld te 
worden. Wanneer zij zich in 
de eerste eeuwen, zónder te-
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genstand, ter slagbank hebben 
laten leiden, dan waren heton-
noozelen, dweepers, door fabe
len en begoochelingen misleiden. 
Als zij in volgende eeuwen, 

»regten hébben verdedigd, die 
op een langdurig bezit, en op 
de algemeene regtsgeleerdheid 
gegrond waren, dan zijn het 
onbeschaamde heërschz uchtigen, 
die de rust der natiën storen. 

' 'Degene die in stilte de bedor
venheid der hoven, en de ligt-
zinnigheid der koningen hebben 
geduld, waren laaghartige en 
omgekochte zielen ,-die den moed 
niet hebben gehad, de waarheid 

fr te zeggen, en partij te trekken 
voor de regtvaardigheid. Hebben 
zij hunne stem verheven tegen 
de knevetórij, die zoo Jangon 

x tijd in alle gewesten van Eu-
' ropn geheerscht heeft, ziedaar 

muiters en opstandelingen. De
gene die de wereld hebben ver* 
laten', om zich van de bedor
venheid te verwijderen, waren 
zwartgallige geestdrijvers, voor 
de wereld nuttelooze lediggan-
gersv Indien anderen, wegens 
hunne talenten en deugden aan 
het hoofd van zaken zijn ge
plaatst -} dan zijn het heersch-
zucht en huichelarij, die er hen 
toe geleid hebben. In den tijd, 
toen de Kerk arm was, wreef men 
het haren dienaren als eene mis
daad: aan, van aalmoezen geleefd 

' te hebben; vertrouwde men hun 
rijkdommen toe, om dezelve voor 
de roofzucbt der groöten in vei
ligheid te stellen, zoo verweet 
men hun alles overweldigd te 
hebben. Wat zou er noodig zijn" 
om zulke eigenzinnige bedillers 
te voldoen? Hen ten koste der 

Kerk, der armen, <ler liefdadige 
gestichten, vet te mesten; als
dan welligt zouden zij ons ver
gunnen in God te gelooven." 

THOMAS, aartsdiaken van Spa-
latro, in 1200 geboren, maakte 
zijn' geboortegrond beroemd door 
zijne zeden en zijne bekwaam

heid, en overleed in 1268. Men 
heeft van hem: Historia Salo-
nitarum pontifieum a^que Spa-
lahnsiwm, door MATTHIAS BE-
LIÜS, in zijne verzameling der 
geschiedschrijvers van .Honga
rije, 3.o d l , 1748,• in het licht 
gegeven.: JOANNES LBCIÏÏS heeft, 
bij de zamenstelling van zijn 
Dahnalia illusirata, Amsterdam, 
1666, van het werk van THO
MAS veel gebruik gemaakt .of
schoon hij hetzelve dikwijls met 
bitterheid hekelt: een voorbeeld 
van ondankbaarheid, door bijna 
al de nieuwere schrijvers ge
trouwelijk nagevolgd. 

THOMAS VAN CATIMI>IU3_ of'CAN-
TINPKÉ (Cantipratmms), m 1^1» 
te Leeuw St. Pierre, bij Brus
sel, geboren, was eerst regulier 
kanonikvandenH-AüGüSTiNtis, 
in de abdij van Calimpre tnj 
Kamerijl, daarna, iü I4*f» 
religieus der orde van af11.11"" 
ligen DOMIKICÜS. Hij is: b*en<| 
door: l.o eene verhandeling over 
de pligten der oversten en on
dergeschikten, onder dezen ei 
in het licht gegeven . - .» 
univcrsale de apibus, een b 
schiedkundig en ascetisch weIK-
De schrijver legt m, u e tf ' v . 
vele geleerdheid aan don Wo> 
er komen eene menigte Jxuav 
rijke en stichtende zaken 
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voor, maar waarvan er verschei
den te naauwernood, aan eene 
gestrenge critiek zouden ont
snappen ; — 2.° Vie etc. (Leven 
van de heilige LUTGAMHS). De 
beste uitgave is die van Douai, 
1627; zij gaat vergezeld met 
aanteekeningen en het Levendes 
schrijvers, door GEORGE-COJL VE
NEMUS, doctor in de godgeleerd
heid te Douai; — 3.° Vie etc. 
(Leven van de heilige CHMSTINA) , 
eene beroemde maagd in de 13.° 
eeuw (zie CHMSTINA DE BRÜZO 
en CHMSTINA de Bewonderens
waardige, in hetzelfde artikel). 
Dit Leven, benevens dat van de 
H. LUTGABIUS, komt voor bij 
SUMDS en in de Acta Sancto-
rem der maand Junij enz. Het 
is ten onregte dat sommigen 
meenen, dat bij suffragaan-bis
schop van Kamerijk is geweest. 
Deze geleerde religieus overleed 
in 1280, en volgens anderen 
in 1263, 

THOMAS VANAQUINO (Heilige), 
in 1227, UAquino, eene kleine 
stad in het koningrijk Napels, 
uit een beroemd geslacht gebo
ren. LANDULPHÜS , zijn vader, 
had hem reeds in den ouderdom 
van 5 jaren, mar 31onte-Cas-
sino, en van daar naar Napels 
gezonden, alwaar hij de spraak
kunst en de wijsbegeerte beoe
fende. THOMAS begon er zijne 
talenten te doen schitteren, toen 
hij, in 1243, zijnen intrek nam 
in het predikheeren-kloosler van 
den H. Dosnmcos te Napels. 
Zijne ouders verzetten zich tegen 
'4ine roeping; om hem aan 
hunne vervolging te omtrekken, 
zonden zijne oversten hem naar 

Parijs. Op weg zijnde, en ter
wijl hij bij eeno fontein uitrustte, 
werd hij door zijne broeders op-
geligt, die hem in een kasteel 
van hunnen vader opsloten, 
waarin hij meer dan een jaar 
gevangen bleef. Men stelde al
daar alles in het werk om hem 
aan de wereld terug te geven. 
Een hoogst bevallig en vrolijk 
meisje werd in zijne kamer ge
voerd ; maar THOMAS, ongevoelig 
voor hare liefkozingen, vervolgde 
haar met een brandend hout. 
Daar men eindelijk zag, dat 
hij onwrikbaar in zijn besluit 
was, verzette men er zich niet 
tegen, toen hij door een venster 
zijner kamer de vlugt nam. Zijn 
overste, trotsch op eene zooda
nige overwinning, nam hem-met 
zich naar Parijs, en begeleidde 
hem kort daarna naar Keulen, 
om er zijne studiën, onder At-
BM3CHT den Groote, die er met 
den meesten roem onderwees, 
te volbrengen. De diepe bespie
geling van den jongen domini-
kaner maakte hem zeer stilzwij
gend; zijne mede-studen ten, dia 
hem als dom beschouwden, 
noemden hem don stommen os; 
maar ALBMÜCHT , die zijne bui
tengewone bekwaamheid weldra 
had ingezien, zeide hun: » dat 
het geloei van -dien os weldra 
door de geheele wereld zou weer
galmen," In 1246, werd zijn 
meester benoemd, om het Boek 
der Spreuken, te Parijs te ver
klaren; hij werd derwaarts door 
den jongen THOMAS gevolgd, die 
aan de universiteit dier stad, 
tot in 1248 studeerde, Nadat 
AuiRECMT, toenmaals doctor in 
de godgeleerdheid, naar Keulen 
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was teruggekeerd, om er ge
noemde wetenschap te onder
wijzen, volgde zijn leerling 
hem derwaarts, en. onderwees 
te gelijkertijd de wijsbegeerte , 
de H. Schrift enz. en scheen 
in alles zijnen meester waardig. 
De geschillen, welke in de uni
versiteit, .lusschen de wereld
lijke en de geordende geestelijken 
ontstonden, vertraagden zijn 
doctoraal. Hij lieerde naar Italië 
terug, enwendde, zichteAnagni 
tot den Paus. ALBRECHT de 
Groole was er reeds sedert een 
jaar met den heiligen BONAVEN-
TURA. Zij, werkten aldaar ge
zamenlijk, om hunne orde te 
verdedigen tegen WILLEM DE 
SAINT- AMOUR , en om zijn ge
schrift over de Gevaren $er 
laatste tijden te doen veroór-
deelen. De H. THOMAS kwam 
in 1253 te Parijs terug, werd 
er in 1257 tot het doctoraat 
bevorderd, en onderscheidde 
zich aldaar door zijne lessen 
en zijne predikingen. Paus 
CLEMENS IV bood hem het 
aartsbisdom Nflpels aart; maar 
de heilige leeraar wilde zich 
met zulk eenen zwaren last 
niet beladen. De' heilige Lo-
'ÖEWMK , even zoo gevoelig voor 
zijne verdiensten, als 'de Op
perherder, beriep hem dikwerf 
aan zijn hof. THOMAS spreidde 
aldaar eene buitengewone nede
righeid en oenen geest ten toon, 
die zich meer bezig hield met 
de studiën dan met al de groot
heden, welke hem omringden. 
Op zekeren dag, dat hij het 
hoofd vol had van tegenwer
pingen der nieuwe manicheërs, 
bevond hij zich aan de tafel 

des konings, den geest geheel 
verdiept ia dit onderworp.' ' Ka 
een lang stilzwijgen sloeg hij 
met de hand op de tafel, en 
zeide vrij luide: Dat is beslis
send tegen de Manicheërs. De 
prior derpredikheeren, die hem 
vergezelde, herinnerde hem aan 
de plaats, waar hij zich bevond, 
en THOMAS vraagde den koning 
verschooning wegens deze ver
strooiing ; maar de heilige Lo-
DEWIJK was er door gesticht, 
en wilde dat een zijner secre
tarissen oogenblikkelijk het ar
gument zoude opschrijven, het
welk zeer bondig bevonden werd. 
THOMAS stond steeds in groot 
aanzien, ,bij de Opperherders 
van Rome. Toen GREGOWUSX, 
in 1274, teLyon.eene kerkver
gadering moest houden, beriep 
hij hem derwaarts. THOMAS had 
zich te Napels gevestigd, wer-
waarts hij, in 1272, na het 
algemeen kapittel zijner orde, 
met het Pinksterfeest te Florence 
gehouden, gezonden was; cle 
•universiteit van Parijs selireei 
aan dit kapittel, met dringend 
verzoek, dat men haar den hei
ligen leeraar zenden mogt; maai 
KAKEL, koning van » , 
broeder van den H. LOBEWWK, 
bekwam de voorkeur, en VM-
kreeg dat THOMAS in zijne hoof
stad, waarvan hij den aartsms-
schoppelijken stoel had van ae 
hand gewezen, kwam ondeiwy 
zen. Deze vorst legde hem eene 

jaarwedde toe van eenpnc^0"" 
maandelijks. De heilige leert» 
vertrok van Napels, om J 
op last des Pauses, naar W 
te begeven; maar hij w«ü u 
Gampanië ziek; en daar lm *«•-
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niet in de nabijheid van een pre-
dikheeren-klooster bevond, nam 
Hij zijnen'inlrek in Vom-Nwva, 
eene beroemde abdij der orde 
van Citemx, in hel diocees 
van Terracina. Het is in dit 
klooster dat hij den 7 Blaart 
1274, den geest gaf, na kort 
geleefd te hebben (47 jaren) in 
vergelijk van de menigte en 
uitmuntendheid zijner geschrif
ten. JOANKES XXII plaatste hem 
in 1316 onder de Heiligen. Van 
al de schoolgeleerden uit de 
onbeschaafde eeuwen, is hij zon
der tegenspraak de bondigste, 
de oordeelkundigsle, en de 
zuiverste. De titels van Engel 
der school, van Engelachtige 
leeraar, en van adelaar der 
godgeleerden, welke men hem 
gaf, moesten aan zijne tijdge-
nooten niet overdreven schijnen. 
» Zijne werken, zegt een 
oordeelkundige beoordeelaar, 
kondigen eene veelomvattendeen 
diepdenkende genie, een uitste
kend oordeel, eene bewonderens
waardige duidelijkheid en eene 
eenige juistheid aan. Het zij 
dat hij de waarheden des ge-
loofs bewijst, hetzij dat hij 
tegenwerpingen beantwoordt, 
ziet men zelden dat er bij zijn 
gezegde iets kan gevoegd wor
den , hetwelk, gevoegd bij 
den tijd, waarin hij leefde, in 
een te naauwernood ontgind 
veld, hem met grond doet be
schouwen, als een' geest, bijna 
boven de menschelijke orde 
verheven, en buitengewoon ver
wekt, om de school te verlich
ten." Hij bezat, zulk eene ] 
buitengewone vingheid, dat hij I 
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over verschillende onderwerpen, 
aan drie schrijvers; en soms 
zelfs aan vier tegelijkertijd dic
teerde. Al zijne werken zijn 
verscheiden malen gedrukt en 
onder anderen inl570te^o?»e, 
18 dl.» in fol. j maar er komen 
er eenige in voor, die niet van 
den Heilige zijn en andere, die 
er in vergeten schijnen, en af
zonderlijk gedrukt zijn. Men 
heeft twee andere uitgaven zij
ner werken, de eene in 12 dl.1* 
te ontwerpen, en de andere 
onder het opzigt van pater 
NICOLAÏ in 19 dl.n Men heeft 
onder zijnen naam gedrukt, 
Secreta alchymim magnolia, 
Keulen 1576, in 4 > ; een werk 
dat noch hem toebehoort noch 
hem waardig is. Men schrijft 
hem ook Commentariën toe op 
het boek Genesis en op de boe
ken der Machabeè'rs, welke de 
H. ANTORINUS verzekert niet van 
hem te zijn. Onder degene, 
welke men hem niet betwist, 
handhaaft nog tegenwoordig zijn 
Kort begrip der godgeleerdheid 
(Somme)den grooten roem, wel
ken het in den beginne genoot, 
en werkelijk verdient. Bondig in 
de daarstelling der grondregels, 
naauwkeurig in de redeneringen, 
duidelijk in de uitdrukking, kon 
hij het beste voorbeeld der god
geleerden zijn, indien zijn stijl 
mannelijker en zuiverder was, 
en vooral indien hij eene van 
natuur eenvoudige wetenschap 
had ontdaan van eene menigte 
nasporingen en verhandelingen, 
die of nutteloos of vreemd schij
nen, en indien hij de rijke hulp
bronnen zijner geleerdheid en 
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zijner genie, uitsluitend, tot 
de wezenlijke onderwerpen der 
godsdienst bepaald had. Men 
moet echter bekennen, dat men 

, zich tegenwoordig al te zeer te
gen de zuiver schöolsche onder
werpen verheft, en dat beschou
wingen, hoe onbeduidend ook 
met betrekking tot derzelver 
regtstreeksche onderwerp, goede 
uitwerkselen op de geesten kun
nen uitoefenen, door dezelve te 
verpligten, om, ter ondersteu
ning hunner beweringen, met 
de H. Schrift, de kerkvergade
ringen en kerkvaders bekend te 
zijn; door dezelve te oefenen 
iii de regels eener goede logica, 
door hun te leeren eene drog-
rede te ontsluieren; en met ze
kerheid de juistheid eener ge
volgtrekking te begrijpen. Sedert 
dat de schöolsche geschil voerin
gen vervallen zijn, wordt de 
beoefening der kerkelijke oud
heid, en der, zelfs leerstellige, 
godgeleerdheid verwaarloosd, de 
redeneerkunst vervalt op eene 
zigtbare wijze, de meest gepre
zen werken zijn slechts een za-

• menweefsel van valsche sluitre
denen 'en tegenspraken; met de 
verdienste des stijls en soms der 
wetenschap, bezitten zij niet die 
eener juiste redenering. Laat 

. ons daarbij het voorregt voe
gen van de werkzaamheid des 
menschelijken geestes bezig te 
houden door onschuldige over
wegingen, en zijne onrustige 
blikken, van dingen aftewenden, 
waarin zijne dwalingen niet on
verschillig kunnen zijn. Toen 
de schöolsche vraagstukken be
stonden , waren de groote waar
heden des geloofs, der zedeleer, 

Il de' wezenlijke grondslagen der 
i besturen, der burgerlijke en 

kerkelijke maatschappij, veilig 
tegen verwarring en tegenspraak: 
men voerde geen geschil over 
deze groote onderwerpen, men 
betwistte dezelve niet, wijl de 
natuurlijke ongerustheid der rede 
zich met bespiegelingen voedde, 
waarbij het geluk der menschen 
en de eeuwige waarheden niet 
in de waagschaal werden gesteld:. 
thans werpt zij (de rede) alom 
vermetele en verwoestende blik
ken; gelijk, zoo als BAÏLE zegt, 
aan die bijtende of invretende 
poeders^, die na, het bedorven 
vleesch eener wond verleerd te 
hebben, aan het gezonde vleesch 
knagen, de beenderen inèjen, 
en zelfs tot in het merg door-
dringen. Wanneer de walvisph 
in zijne woede, of |nde hevig
heid zijner verlustigingen, eenig 
schip, dat de storm in znne 
wateren voert, sclujntte wilg 
doen zinken, vermaakt men,drt 
zee-gedrogt doorhemeene led g 
ton toetewerpen: terwijl hy z j 
met deze speelpop, voor nero 
een gewigtig voorwerp;geworden, 
bezig lmudt, laat hij de zee
vaarders ontsnappen, en «» 
onschuldig tooneel, vervangt 
vooruitzigt op eenen onvermij 

delijken dood. » Z i e d a a r , ' ; S 
een verstandig man, e e n 5 3 
verwezenlijkt beeld: de ton vol 
lucht is onze oude wijsbegjrt; 
en , a l smen wil, eengojdge 
deelte der oude godgeleerdheid» 

het dreigend gedrogt is ge o 
rustige rede; het sctaP J 
dierbare bewaarplaats der ^ 
zame waarheden (zie A j J g J 
— Heilige - Dom, H A I V G E S 1 ' 
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SUARES). De Kleine schriften 
van den H. THOMAS, over zede-
kundige onderwerpen, bewijzen 
de juistheid van zijn verstand, 
en zijne christelijke voorzigtig-
heid. Men erkent hem verder 
uit zijne Commentariën op de 
Psalmen, op. de brieven van 
den H. PAULUS aan de Romeinen, 
aan de Hebreërs, en op den 1.«» 
brief aan de Corinthers; en uit 
zijne Gulden keten op de Evan
geliën. Wat de Aanteekeningen 
betreft' op de overige brieven 
van den H. PAULUS, op ISAÏAS, 
JEREMIAS, den H. MATXHEUsèn 

\den H, JOANNES, zoo zijn zulks 
slechts uittreksels zijner lessen, 

1 door zijne leerlingen bezorgd. 
Zijne Leerreden zijn mede slechts 
namaaksels, door zijne hoorders, 
uit hunne goede herinnering 
zamengesleld. Zijn Officie van 
het heilig Sacrament is een der 
schoonste van den Roomschen 
brevier. De lofzangen Sacris 
solemniis, Verbum supernum, 
Pange, l'mgud, en vooral het 
Lauda, Sion, vereenigen de zal
ving der godsvrucht, met de taal 
der naauwkeurige godgeleerd
heid , de keuze der woorden is 
zoo gepast, de uitdrukkingen 
zijn zoo gelukkig, de maat is 
zoo welluidend en natuurlijk, 
dat men dezelve met regt als 
de vrucht beschouwt eener zeld
zame genie, en daarenboven als 
de vrucht eens mans, door de 
Voorzienigheid verkozen, om 
met waardigheid het doorluch-
tigste der christelijke geheimen 
te vieren. SANTEUIL zeide, dat 
hij gaarne al zijne door hem 
vervaardigde dichtwerken zoude 

1 

n geven, voor eene enkele strofe 
van het Verbum supernum, te 
weten de navolgende: 

So nnscena dedit sociutn, 
CcmvoscGns in eduliuttt; 
Sc moriuus iu prpliutn; 

< Sa reguntta dal in preomium* * 

THOMAS (ÏÏUBERTDS) , te Luik 
geboren, legde zich met het beste 
gevolg toe op de -regtsgeleerd-
heid, werd geheimraad van Lo-
DEWIJK , palts-keurvorst, daarna 
secretaris van FREDERIK II, des-
zelfs opvolger. Hij won zoo zeer 
het vertrouwen van dien vorst, 
dat hij hem in hoedanigheid 
van afgezant zond naar het hof 
van KAREL V, van FRANCISCUS I , 
van HENDRIK VIII, en van bijna 
al de vorsten van Italië. Deze 
bedieningen beletten hem niet 
verscheiden werken in het licht 
te geven, onder anderen: 1.° 
Over den oorsprong der Tong
rezen en Eburonen, Straatsburg 
1541, Antwerpen, 1650, en 
in de verzameling der Duitsche 
schrijvers van SCHAUDIUS; —• 
2.° Jaarboeken of het Leven van 
FREDERIK I I , Paltskeurvorst, 
Frankfort, 1624, in 4. l°; —-
3.° eene Beschrijving der ge~ 
bouwen van dien vorst; — 4.o 
Oudheden van Heidelberg , enz. 
Deze werken zijn zeer wel in het 
Latijn geschreven, de stijl des 
schrijvers is vrij zuiver, sierlijk 
en belangwekkend; maar zijne 
critiek is niet zeer veilig; zonder 
onderzoek neemt hij volksover
leveringen aan. BUFPON heeft 
hem niet genoeg mistrouwd, 
daar hij op zijn woord, dé ge
schiedenis der zoogenaamde ha-

I ven van Tongeren verhaalt, in 
i 2 
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eenen lijd, waarop deze stad nog 
niet bestond. 

THOMAS DE VILLA-NOVA {Hei
lige), nam den naam van Villa-
Nova aan, naar zijne geboorte
plaats, een dorp in het diocees 
van Toledo. Hij werd te Alcala 
opgevoed, alwaar Kij hoogleeraar 
in de godgeleerdheid werd. Men 
bood hem te Salamanka eenen 
leerstoel aan, maar -hij verkoos 
liever in de orde van den hei
ligen AuGüsïiNuste tredem Zijne 
leerreden, zijn gewetensbestuur, 
zijne theologische lessen, ver
wierven hem weldra eenen be
roemden naam. Keizer KAREL 
V en ISABELLA, zijne eehtge-
noote, verkozen hem tol hun
nen gewonen prediker. Deze 
vorst benoemde hem tot het 
aartsbisdom van Grenada, het
welk hij niet wilde aannemen; 
maar toen dat van V&lencia 
was komen opentestaan, gaf 
KAREL V hem zulks, en zijne 
oversten dwongen hem hetzelve 
aantenemen. THÖMAS' bezat alle 
bisschoppelijke deugden; maar 

.'schitterde vooral door zijne lief
dadigheid jegens de armen. Al
vorens te sterven, liet hij hun 
uitdeelen alles wat hij bezat; 
tot zelfs het bed waarop hij 
ziek lag; want hij gaf het aan 
den cipier der bisschoppelijke 
gevangenissen, met verzoek het 
hem voor den' korten tijd te 
willen leenen, die hem nog tè 
leven zou overblijven. Hij ein
digde heiliglijk zijne loopbaan 
in 1555, in den ouderdom van 
67 jaren. Men heeft van hem: 
1.° Leerreden; — 2.a,Jantee-
keningen op het Hooglied, Al

cala, 1581, en Aiujshirg, 1757, 
in fol. Zijn Leven is beschreven 
door pater CLAUMDSMAIMBOURC, 
van dezelfde orde, Parijs, 1666, 
in 12.m° 

THOMAS DE JESUS of DIDACIDS 
SAKCHO D'AVILA , te Baëza, in 
Andalmii, in 1568 geboren, 
begaf zich te FalhdoM, in 
1586, in de orde der barrevoc-
ter-karmelieten; werd prior, pro
vinciaal van Kastilië, en alge
meen raadgever {definitor) der 
congregatie van Spanje. Het is 
aan hem dat de Karmelieten de 
oprigting hunner gestichten, 
Kluizen genaamd, te danken heb
ben. Hij wilde eene congregatie 
in zijn orde invoeren, eenigiyk 
bestemd ter voortplanting des 
geloofs onder de ongelovigen; 
maar hij smaakte de voldoemiig 
niet hierin te slagen. In ÏMV 
kwam hij in de Nederlanden, 
stichtte aldaar verschelden kloos
ters en de Kluis van het Jlfaj 
lagner-woud, bij Namen. B[ 
ov l r i eed t è t e . i ndenga j 
van heiligheid, den 26; Maai 
1626, alsalgemeen-defimtorzu 
ner orde. Er beslaat vanhes 
l.o Stimulus »sslTm'J,Tn,l 1 6 1 0 , i n 8 . v o ; - ; 2 . » J ^ « 
rus sapientm dtvuue, U7e' 

etc. De beste uitgave, unan 
16S4,in4.to D.tiseeneb_ 
knopte controvers tegenjfe J» 
denen, joden, ^ f S 
enz.; en eene geschiedenis, dCJ 
gevoelens en kerkgebruiken 
den Levant, afgescheiden «n 
die van Rome, met de «e,ii 
lening hunner dwalingen, i 
S 7 V I I I en BENEDICT & 
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stelden- dit geleerde en nuttige 
werk grootehjks op prijs: ver
scheiden schrijvers hebben er 
partij van getrokken. RICHARD 
SIMON heeft hetzelve met al te 
veel bitterheid gecritiseerd; — 
3.o Expositio in omnes fere re-
gulos ordinum religiosorum, Ant
werpen, 1617, in fol.j — 4.° 
verscheiden ascetische werken, 
zoo in het Latijn als in het 
Spaansch. Men heeft een ge
deelte zijner Werken gezamen
lijk uitgegeven, onder den titel 
van:' Opera omnia, homini re-
ligioso et. aposlolico utüissima,, 
Keulen, 1(584, 3 dl.» in fol. 

THOMAS DU FOSSÉ (PETRUS) , 
in 1634, te Rouanen, uit eene 
adellijke, van Blois oorspron
kelijke, familie geboren, werd 
te Port-Moyal-des-Champs opge
voed, alwaar LE MAISTRE DE 
SACÏ zorg droeg, zijnen geest 
en stijl te vormen. POMPOJNE , 
minister van staat, van zijne 
bekwaamheid onderrigt, ver
zocht hem vruchteloos, om deel 
le nemen aan zijne gezantschaps-
werken; zijne zucht voor het 
afgetrokken leven, belette hem 

. om aan dit verzoek het oor te 
leenen. Hij overleed ongehuwd 
in 1698. Men kan hem niet 
anders verwijten, dan zijn ver-: 
zet legen de besluiten der Kerk, 
en zijne verkleefdheid aan eene 
partij, die haar zoo lang ver
ontrust heeft en nog verontrust. 
Zijne voornaamste werken zijn: 
1.° He etc. (Leven van den 
H. THOMAS VAN KANTELBERG) , 
in 4 > , en in 12.»»'; — 2.° 
die van TERTIJLMANÜS en ORI-

. I 

GENES , in 8.v*; — 3.° twee 
deelen in 4.t0 Levens der Hei
ligen bevattende. Hij was voor
nemens er het vervolg van te 
leveren; maar staakte dien ar
beid, om de Verklaringen des 
bijbels van SACÏ voorttezetten. 
Hij is daarenboven de schrijver 
der kleine Aanteekeningen van 
dezen zelfden bijbel, van de 
Gedenkschriften over zijn leven, 
in 12.mo, en andere werken, 
met even zoo vele zuiver- en 
verhevenheid, als met voorin-
genomenheden geschreven. Hij 
bragt de Gedenkschriften van 
DE PONTIS (zie dat artikel) in 
geregelde orde. 

• THOMAS D'AQUINO DE SAINT-
JOSEPH , een Karmeliet, alvorens 
zich in de orde te begeven, 
CHRISTOFFEL PASTUREL genaamd, 
te Montferrand bij Clermont ge
boren, onderscheidde zich door 
zijne ervarenheid in de gewijde 
en ongewijde geschiedenis, en 
door de regelmatigheid van zijn 
leven. Hij werd tot de eerste 
posten zijner orde bevorderd, 
en overleed le Clermont, den 
6 November 1649. Men heeft 
van hem: 1.° De origine atque 
primordiis gentis francoruni, ab 
authore incerto, sed que Caroli 
Calvi aitate vixit, cum notis 
hist., Parijs, 1644, in 4. t 0; — 
2.° Vie etc. (Leven van den 
H. GALMIKUS , hertog van Aqui-
tanië), Tulles, 1646, in 8.™, 
JACOBDS LE LONG zegt dat zulks 
slechts eene vertaling van het
zelfde Leven is, door BERNARDUK 
GOÏDON, bisschop van Loudun, 
in het Latijn in het licht gege-

i' 3 
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ven; — 3.° Vieetc. (Levenvan 
MARIA ANNA DE SAINT-BARTHÉ-
LEMY) karmelitesse; — 4.° Vie 
etc, (Leven der eerwaardige MA
RIA GALIOTE), Parijs, 1633; — 
5.° verscheiden boeken ter sta
ving der aanspraken zijner orde, 
en verscheiden andere voort
brengselen die in handschrift, 
zijn gebleven. 

< THOMAS (LEONARDUS ANTONIÜS) , 
lid der Fransche akademie en 
van die vanLyon, teClemont, 
m 1732 geboren, overleed den 
17 September 1785, in het 
kasteel van Oulins, werwaarts 
de aartsbisschop van Lyon, de 
heer DE MOOT AZET , zijn vriend, 
? e 5 V n h e t begin zijner ziekte 
had doen vervoeren. THOMAS trad 
het eerst op in de loopbaan der 

, m? . d o o r ziJ"ne Mftexions 
etc. {Wijsgeerige en letterkundige 
aanmerkingen, op het dichtsluk 

' aer Natuurlijke godsdienst). Er 
werd moed toe gevorderd om 
voLTAiRE te durven aanranden, 
die toenmaals den geheelen luis
ter van zijnen roem genoot. 'De 
jeugdige schrijver bestrijdt in 
zijn werk met nadruk die7a<^ 
dunkende wijsbegeerte, zoo als 
W zich uitdrukt, die de natuur
lijke godsdienst, op de bouw
vallen der eerbiedwaardige gods
dienst onzer vaderen zou willen 
opngten. In 1756, was hij even 
mm gestemd, om dit sekten-
nootd ie bewierooken, wiens 
genie hy vergeleek met cenen 
ml/taan, die niet meer dan 
zwakke vonken uitwerpt, ver
duisterd door veelasch, die er 
zich onder mengt; en dien hij 
noemt een schrijver met Engel-

sche grondbeginselen opgevoed, 
overgegeven aan eene toomelooze 
vrijheid van denken, én om de 
gevaarlijkste dingen te zeggen. 
Wat aan THOMAS tot den mees-
ten roem verstrekt, zijn zijne 
Eloges (Lofreden), waarvan' er 
verscheiden door de akademie 
bekroond zijn. Men ontwaart 
in dezelve veel geest, eene rijke 
en vruchtbare verbeeldings
kracht , krachtvolle lafereelen, 
naauwkeurige ontledingen, diep
zinnige- beoordeelingen; maarte 
gelijkertijd een ijdel klatergoud, 
een gezocht tooisel, een al te 
menigvuldig gebruik van leen-
spreuken , en, voornamelijk ee
ne soort van wetenschappelijke 
brabbellaal, uit kunsttermen be
staande aan meet-bovennatuur-
kunde enz. ontleend, die het 
onderwerp verduisteren, en aan 
den schrijver een voorkomen 
van waanwijsheid geven: een 
gebrek, dat voor de valsche en 
zwakke geesten, een voorwerp 
van navolging is geworden, dat 
eene menigte kwade apen heelt 
gevormd, en oneindig heeltmj-
gedragen, tot de ontaarding der 
Fransche welsprekendheid.»m-
ze nieuwe soort (genre), ^i-
van THOMAS de uitvinder• u>, 
zegt een criticus, is de fleer 
schende soort. Hij heelt het.w-
derf, van den nog weinig over-
blijvenden smaak voltooid, m 
is een diepe, maar i"e t.ze" 
natuurlijke denker, steedaop 
stelten gaande, vermoeit hij dooi 
eenen steeds hoogdravenden, 
steeds overdrevenen stijl, aou 
eene aanhoudende opgeblazen-

' heid en eentoonigheid, door ar 
ne gemaaktheid,omzpeHeel"-
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spraken of leenspreukcn, enkel 
aan die kunsten en wetenschap
pen te,ontleenen, welke het 
minst onder het bereik des lezers 
vallen," Telkens wanneer men 
, VotTAiRB eenig werk van THOMAS 
bragt, liet hij niet na yan te 
zeggen; Ah! yoiW du Galitho-
mas (*)! Deze smaak van THO
MAS voor het geringe en het 
buitengewone, heeft soms in
vloed op de zaken zelve,, en 
brengt berispelijke bewegingen 
voort. Het is alzoo, dat men 
in zijn Essai etc. (Proeve over 
het karakter, de zeden en den 
geest der ^vrouwen) leest, dat 
het voor het geluk bijna gelijk 
staat, om aan groote hartslogten 
voldoening te geven , of dezelve 
te overwinnen, dat de ziel ge
lukkig is door hare pogingen; 
en dat, mits zij zich'oefene, 
er haar niet aan gelegen is, of 
zij haar gezag tegen zich-zelve 
gebruike. Al het hier aangevoerde 
is klaarblijkelijk valsch. De ziel 
is niet gelukkig door hare po
gingen , maar door het voor
werp en de beweegredenen harer 
pogingen. Er is der ziel groo-
telijks aan gelegen tegen wien 
hare werkzaamheid wordt uit
geoefend. De Lofrede op MAR
KUS AOREUÜS, minder onder
worpen aan de gebreken des stijls, 
welke zijne overige verhandelin
gen ontsieren, zondigt meer met 
betrekking tot den hoofdinhoud. 

I i 

THOMAS was in de akademie op
genomen, en scheen zijne oude 
grondbeginselen vergeten te heb
ben , om die zijner ambtgenoo-
ten te begunstigen. De Essai etc. 
(Proeve over delofspraken), welke 
mannen van smaak als zijn 
beste werk beschouwen is vol 
goede aanmerkingen, en regt-
vaardige beoordeelingen; dezelve 
is geschreven in eenen minder 
gedwongen en minder stroeven 
stijl dan de meeste zijner overige 
voortbrengselen enz. Nog heeft 
jnen van hem verscheiden dicht-
"stukken, onder anderen eene 
Ode op den tijd, waarin men 
zeer schoone strofen aantreft, 
en* eenen Brief aan het volk, 
met zeer goede dichtregels door-
zaaid. Hij had een groot dicht
werk op PETER den Groote on
dernomen, getiteld, la Petréïde, 
waarvoor hij eenige gezangen, 
in de zittingen der Fransche 
akademie had voorgelezen, maar 
hij liet dezen arbeid weder 
varen, daar hij voorzag, dat 
de hardheid der Russische eigen
naamwoorden, zijn werk mei 
geenerlei goed gevolg zoude 
bekroonen. Sedert langen' tijd 
onpasselijk, voerde hij een ge« 
voelloos leven, bijna altijd in 
de eenzaamheid, en soms te 
midden van een -uitgelezen ge
zelschap , te midden van het
welk hij altijd het stilzwijgen 
in acht nam. Daar zijn toe-
4 

(*) Opzettelijk heb ik deze uitdrukking onvertaald gelaten, volgens 
mijn gevoelen is de kracht en beteekenis derselve moeijelijk in eenige 
taal overtebrengen. Men sou, wilde men aan den zin eenigzins gelijk 
hlijven, moeten zeggen: Ziedaar een mengelmoes of hutspot van TJKM.VS. 

Vertaler. 
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' stand verergerde, wilde de aarts
bisschop van hyoft zelf hem 
van het gevaar waarschouwen, 
hetwelk hem bedreigde; hij 
vermaande hem zijnen troost 
en steun, in de Sacramenten 
der Kerk te zoeken; THOMAS 
bereidde zich, met eenevolko
mene onderwerping daartoe voor 
en ontving dezelve, met die 
gevoelens van geloof en gods
vrucht, die al de getuigen van 
zijne ziekte en zijnen dood 
stichtten. In 1791 gaf de heer 
DELEYRE eene Proeva in het 
licht over het leven van THOMAS : 
dit is eene door eenen vriend 
vervaardigde lofrede, en wel 
door eenen vriend geheel inge
nomen met de volksregering 
(democratie). Intusschen is de 
schrijver het niet altijd met 
THOMAS eens; hij vindt dat hij 
den ijdelen damp van roem 
al te zeer opgevijzeld heeft.» Ik 
heb nooit gevoeld, zegt hij, 
dat de roem het eerste beweegrad 

. der schoonste daden is geweest, 
noch behoorde te zijn. Het 
meest buitengewone, wat erop 
de wereld is ten uitvoer gebragt, 
is het werk der godsdienst of 
der vaderlands-liefdè geweest." 
Hij komt niet meer overeen 
met THOMAS, omtrent het tafe
reel dat de Proeve over het 
karakter en de seden der vrou
wen van den toestand van dat 
geslacht, het zij in Azië of in 
Europa aanbiedt.. Het schijnt 
hem toe dat hare onheilen er 
in overdreven zijn; hij merkt 
aan, dat » de uitsluitingen, 
welke zij ondervinden, enkel 
voor hare aanmatigingen be-
leedigend zijn, en dat hare 

afhankelijkheid het gevolg harer 
natuurlijke zwakte is. Van de 
mannen gescheiden, zouden zij 
aan dezelve, als maatschappelijk 
ligchaam, geerien tegenstand 
kunnen bieden: vermengd, of 
zelfs door het huwelijk met 
het andere geslacht vereenigd, 
moeten zij aan hetzelve geenen 
tegenstand bieden. Zij moeten 
heerschen of beheerscht worden. 
Maar welke dezer beide toe
standen heeft de meeste on
gelegenheden?" Niets is oor
deelkundiger dan deze criliek. 
[De Werken ((Euvres) van 
THOMAS beslaan 2 dl.n in 8.™, 
Parijs, 1819, ineengedrongene 
uitgave, met eene goede Levens
schets, door VIIXENAVE. Eene 
latere uitgave is die van VER- . 
DIERE, 1825, "6 dl." in 8.v, 
met eene uitgebreide Levens
beschrijving, door S'. SORINJ. 
Men 'kan betrekkelijk dezen 
schrijver raadplegen: DE BA-
RANTG,. in zijn werlu la Ut-
térature, au 18.» Siècle IV» 
letterkunde ïn de 18.* eeuw). 

THOMAS MORUS.-Zie Monos. 

THOMAS VAN JBSDS. — Zie AN-
DRABA. 

THOMAS aKEMFis.—Zie K M ' 
PIS. 

THOSIAS WALDENSIS. 

NETTER. 

— Zie 

THOMAS CAJETANÜS.—Zie VIO. 

THOMASINI. _ Zie TOMASINI. 

THOMASIÜS (MICHAËL), ook we 
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TANAOUETIOS genaamd, te Ma-
jorka geboren, secretaris en 
raadsheer van PHILIPPUS II, ko
ning van Spanje, werd tot het 
bisdom Lerida verheven; hij 
vereenigde met de wetenschap 
des regts*, die der wijsbegeerte. 
Men heeft hem de verbetering 
van het Decreet van GRATIANUS 
te danken. THOMASIDS heefteenige 
andere werken nagelaten, zoo 
als: Kerkelijke ttvislreclen, Rome, 
1585, in 4. t 0 ; — Commenta-
rius de ratione conciliorum ce-
lebrandorum. Hij leefde nog in 
1560. 

THOMASIUS of THOMASEN (JA-
COBDS), uit eene gegoede familie 
van Leipzig, alwaar hij in 1622 
geboren werd, ontving eene zorg
vuldige opvoeding, en onder
wees in zijne geboorteplaats de 
schoone letteren en wijsbegeerte. 
Hij was een zacht en bedaard 
man, en onbekwaam om zijne 
rust of die van anderen, door 
ijdele geschillen te storen. Hij 
overleed te Leipzig, in 1684, 
en heeft nagelaten: 1.° Oorsprong 
der wijsgeerige en kerkelijke ge
schiedenis; — 2." verscheiden 
Verhandelingen, Halle, 178S, 
en volgende jaren, 11 dl.11, in 
8.™, in'welke hij handelt over 
de letterdieverij, en eene lijst 
levert van honderd letterdieven. 
Deze werken zijn allen in het 
Latijn, en bevatten vele geleerde 
nasporingen. 

THOMASIUS (CHMSTIAAN), zoon 
van den voorgaande, te Leipzig 
in 1655 geboren, ontving in 
1676, te Frankfort aan de Oder 

I i 

den doctoralen hoed. Een Hoog-
duitsch tijdschrift, hetwelk hij, 
in 1688 begon uittegeven, en 
waarin hij vele hekelachtige trek
ken uitstrooide, berokkende hem 
vele vijanden. Blen spoorde MA: 
ZIUS aan, hem openlijk van 
ketterij, en zelfs van gekwetste 
majesteit te beschuldigen. THO
MASIDS had eene verhandeling van 
zijnen aanklager wederlegd, waar
in laatstgenoemde beweerde, dat 
enkel de luthersche godsdienst 
geschikt was, om den vrede en 
de rust des staats te handhaven; 
dit was de aanleiding zijner ge
schillen met MAZIDS. Hij was ver-
pligt de wijk naar Berlijn te 
nemen, alwaar de koning van 
Pruissen zich van hem bediende, 
tot de oprigting der universiteit 
van Halle. In 1710 werd hem 
de eerste leerstoel in de reglen 
gegeven. Drie jaren later deed 
hij thesis (Antwerpen, 1713, in 
4>) verdedigen, in welke hij 
beweerde, dat de onechtelijke 
zamenwoning (concubinage), in 
niets met het goddelijke regt 
in strijd is , en dat dezelve 
slechts als een minder volmaakte 
staat dan het huwelijk moet 
beschouwd worden." Deze aan-
stootelijke bewering gaf aanlei
ding tot vele geschriften. THO
MASIUS . overleed in 1728, als 
een eigenzinnige geest en een 
onrustige man beschouwd. Er 
bestaan van hem een aantal 
werken in het Latijn en in het 
Hoogduitsch. De voornaamste 
zijn: l.o Inleiding tot de ivijs-
begeerte des hofs; — 2." Geschie
denis der wijsheid en der dwaas
heid; — 3.o twee Hoeken over 
5 
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de gebreken van het Romeinsche 
regt • ,_ 4.0 Grondslagen van 
het natuur- en menschelijkregt; 
— 5.o Geschiedenis der geschil
len tusschen de priesterschap en 
het Rijksbestuur; men kan lig-
telijk begrijpen op welke wijze 
een protestant dit onderwerp 
behandeld heeft, 

THOMASSIN (LoDEWUK),te4fcc 
in Provence, in 1619, uiteene 
oude en in de kerk en den tab
baard beroemde familie geboren, 
werd in zijn 14.e jaar in de 
congregatie van het Oratorium 
opgenomen. Na er de huma
niora en wijsbegeerte te hebben 
onderwezen, werd hij te Sau-
mur tot hoogleeraar in de god
geleerdheid benoemd. De heilige 
Schrift, de kerkvaders, de con-
ciliën, warende algemeenegrond
slag, waarop zijne gevolgtrek
kingen gebouwd waren. In 1654, 
naar Parijs beroepen, begon 
hij aldaar in het seminarie van 
St. Magloire, conferentiën van 
stellige (positivé) godgeleerdheid, 
volgens de wijze, welke hij te 
Saumur had gevolgd. en zette 
dezelve voort tot in 1668. De 
roem, welke hem daarbij ten 
deel viel, verwierf hem door
luchtige' vrienden. DE PÉBE-
FIXE , aartsbisschop van Parijs, 
spoorde" hem aan, om zijne La-
tijnsche Verhandelingen over de 
kerkvergaderingen te doen druk
ken, doch slechts het 1.« dl. 
derzelve is in 1667, in 4>, in 
het licht verschenen, benevens 
zijne Verhandelingen over de 
genade, in 1668,3 dl.1», in 8.v0 

gedrukt. Hij liet de leer van 
den H. AÜGUSTINDS, betrekkelijk 

de genade en de voorbeschik
king varen, om die der Griek-
sche kerkvaders te volgen,die, 
terwijl zij zich evenzeer van de 
veroordeelde dwalingen verwij
derd hielden, hem zachter en 
bemoedigender toescheen. De
zelve verschenen andermaal in 
het licht, 1682, in 4>; met 
twee verhandelingen vermeer-, 
derd, en wel onder de bescher
ming van den heer DEHAHUY, 
opvolger van den heerDEPÉRE-
FixE. Hij gaf ook drie deelen 
in het licht met Theologische 
leerstellingen, in het Latijn, 
het l.e In 1680, het 2." w 
1684, het 3.° in 1689, en m 
het Fransch in verscheiden deelen 
in 8.™; drie andere dee en in 
het Fransch over de Kerkelfe 
tucht, de benefieten en de be-
'zilters dehebe. Dit werk, het 
meest gezochte van pater IM-
MASSTN, werd in 1725 herdruk 

"Het is uit deze bron dat VAN 
ESPEN bijna de geheete geleerd
heid heeft geput, welke hj m 
zijn werk hs eceesiaslicw 
gebragt heeft. De n i « e z i n 

• den, hebben somsondernomen-
om van dit werk f sbrm ktetj . 

'ken,teneindeall6stotdeouao 
kerk-tucht terugtebrengen. en 
de tegenwoordige gebru ken J 
Kerk te g i s p e n . « s * H 
misbruik voorgekomen,^ 
deze ongerijmde anmaM o 
ondermijnd, door.eene eega. 
dige en afdoende aanp<ak«b • 

nm in ̂ ^ C l ï , 
ciliis promnciahbu| * » 
etinRomanispontfj»sJm 

semper intacta atque tiwm 
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wjet: eruntpit autem et exer-
cetur non eodem semper modo; 
sed pro locorum, temporumque 
et rerum opportunitate, pro ec
clesia) sive utilitate, sive neces-
sitate; hoic certissima norma 
est conciliandm antiquee ecclesi-
drum disciplincB cum nova. — 
Zie FLEUR? (CLAUMÜS), MORIN 
(JOANNES) ZOSIMÜS (Heilige) enz. 
— Deze verhandeling is door 
B' HÉRICOURT verkojt geworden. •. 
Hij heeft vervolgens verschillende 

.verhandelingen geleverd over bij
zondere onderwerpen der ker
kelijke tucht en der christelijke 
zedeleer; over de goddelijke 
dienst, in 8s°; over de feesten, 
in 8.TU ; over het vasten, in. 
8.T0,- over de waarheid en de 
logen, in 8.vo; over de aalmoes, 
in 8.vo; over den handel en 
den ivoeker in 8.™ De laatste 
werd echter eerst na zijnen 
dood gedrukt, even gelijk de 
Traite etc. (Leerstellige en ge
schiedkundige verhandeling over 
de middelen van welke men zich 
ten allen tijde bediend heeft, 
om de eenheid der Kerk te on
derhouden) 1703, 3 -dl.H, in, 
4.t» Het was niet enkel in deze 
onderwerpen, dat de kunde van 
pater .THOMASSIN uitblonk; hij 
was ook zeer ervaren- in de 
schoone letteren., en wilde aan' 
anderen het gebruik leeren, dat 
men van dezelve kon maken. 
Hij gaf te dien einde in het 
licht Methodes etc. (Regels om 
op eene christelijke manier ie 
onderwijzen: de wijsbegeerte,in 
8.voj de Ongewijde geschiedenis, 
2 dl.", in 4">; de dichters, 
* dl.n in 8.*o) Werken, waarin 
goede aanmerkingen voorkomen, 

doch die verzwolgen worden, 
door eene opeenstapeling van 
beuzelingen, en gewone denk
beelden. Paus INNOCENTIDSXI, 
deed eenig verlangen blijken', 
om zich voor het bestuur der 
Kerk, van zijn werk over de 
kerkelijke tucht te bedienen, en 
wilde zelfs den schrijver naar 
Rome lokken. De aartsbisschop 
van Parijs sprak er over mei
den koning van wege den kar
dinaal CASANATE, bibliothecaris 
van Z. H.j maar het antwoord 
was, dat een zoodanig onder-

. daan, hetjtoningrijk niet moest 
verlaten. . THOMASSIN betuigde 
aan den H. Vader zijne erken
tenis en zijnen, ijver", door de 
kerkelijke tucht in het Latijn 
te vertalen, 170fi, 3 dl." in 
fol. Deze vermoeijende arbeid 
was niet zoodra ten einde ge-
bragt, of hij ondernam eenen 
onderen," die niet minder moei-
jelijk' was. Vermits hij zich 
gedurende 50 jaren op het ïïe-
breeuwsch had toegelegd, zoo 
vermeende hij het resultaat dier 
studie te moeten aanwenden, 
om de oudheid en waarheid der 
godsdienst te bewijzen. Hij on
dernam om aantèloonen, dat 
de Hebreeuwsche taal de moeder 
van al de overige is en dat men 
alzoo in de H. Schrift, die dat
gene bewaart,,wat -er ons van 
overblijft, de geschiedenis der 
ware godsdienst zoo wel als de 
eerste taal moest zoeken. Dit 
bewoog hem tot de zamenslel-
Iing eener Christelijke leerwijze 
der spraakkunst, of de talen 
met betrekking tol de H. Schrift, 
2 dl.n in 8.™ Dezelve werd 
gevolgd door een Glossaire etc. 
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[Algemeen Hebreeuwsch Woor
denboek), waarvan de druk, die 
in het Louvre plaals had, eerst 
na zijnen dood ten einde kwam. 
Dit werk zag in 1697, in 
fol. het licht (door de zorgen 
van pater BOEDES, oratorist, en 
van BARAX , lid dér akademie 
van opschriften en schoone 
letteren), en beantwoordde 
niet aan den roem des schrij 
vers. Pater THOMASSIN overleed 
op Kersnacht van het jaar 1695. 
Deze geleerde bezat de zedig
heid van eenen man, die groote 
bekwaamheden, met groote deug
den en met eenen geest paart 
die volkomen de ijdelheid der 
menschelijkeloftuitingen gevoelt. 
Zijn geest was wijs en zijne 
inborst gematigd. Hij scheen 
zich eenigen tijd onder de ba
nier der janseniste-sekte te scha
ren, doch niet lang duurde het 
of hij" kwam van zijne dwaling 
terug,' om zich onwrikbaar aan 
de moeder aller kerken te hech
ten. » Nog jong zijnde, zegt de 

'abbé BÉRAULT, en pa den hei
ligen AUGUSTINUS , enkel uit de 
ontrouwe compilatiën der partij 
te hebben beoefend, was hij tot 
de nieuwe gevoelens vervallen. 
Maar, indien hij eene, in zijne 
jaren vergeeflijke, ligtzinnigheid 
kon begaan, had hij noch de 
trotschheid, noch de hardnek
kigheid, die de dwaling in wer
kelijke ketterij verandert. Daar 
bij zich niet minder door zijne 
opregtheid en zijne godsvrucht, 
als door zijne bekwaamheid on
derscheidde , zoo kon, zoodra 
hij door het lezen der Werken 
zelve van den H. ADOÜSTINUS, 
had ingezien, hoezeer 'JANSE-

|| mus, dezen H. leeraar, zoo wel 
als de Kerk, die zijne leer over 
de genade had goedgekeurd, be
driegt en lastert, geen mensche-
hjk opzigt hem weerhouden, er 
eene even zoo openlijke belijde
nis van te doen, als de voor-
ingenomenheden zijner jeugd 
zulks geweest 'waren. Hij ging 
ieder dergenen bezoeken, welke 
hij vreesde in zijne eerste gevoe- , 
lens te hebben medegesleept, en 
verklaarde hun dat hij er geheel 
en al-van was teruggekomen, 
als van even zoo vele dwalingen 
regtstreeks in strijd met het ge
loof. De door hem ons nage
laten werken, zullen ten allen 
tijde èn van de wezenlijkheid 
èn van de opregtheid zijner ver
klaring getuigen." Zijne liefda
digheid was zoo groot, dat hij üe 
helft der jaarwedde van dmzetid 

livres, hem door de geestelijk
heid toegelegd,, aan de armen 
gaf. Men kan hemgeensji 
vele geleerdheid betwisten, maar 
hij put dezelve minder uit (Ie 
bronnen, dan uit schrijver, 
die de oorspronkelijke" g e g 
eerd hebben. Zijne kerk^ 
tucht biedt vele fouten aan,, 
overal waar aanhalingen 0 
Grieksche schrijvers voorkomen-
Zijn stijl'is eenigzms ^ 
hij schikt zijne bouwstoffen J e t 

al ijd op eene aangenamere, 
en V het algemeen is h J 
langdradig. Hij was W 
beter meester dan het ƒ an^cn 

De abbé LBHOIBT heeft hem* 
te gestreng beoordeeld, ais i j 
zeide dut pota'TBMttssj «* 
man van aanhaUw&h fj, 
van redenering was, dien*^ 
zelven copieerde, en door cc 
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ander overwoog. Zijn Leven, 
aan het hoofd van het Hebreeuw-
scfie Woordenboek geplaatst, is 
door pater BORDES beschreven. 

THÓMASSIN (PHILIPPUS), een 
beroemde graveur', nam te. 
Troyes, in 'CJiampagne, zijne 
geboorteplaats, de eerste lessen 
in de tcekenkunst. Hij reisde 
vervolgens doorItalië, alwaar, 
na zich onder de groote meesters, 
die het einde der 16.« eeuw 
tot sieraad verstrekten,.gevormd 
te hebben, hij zich op de 
graveerkunst toelegde, en te 
Rome in den echt trad. Hij 
gaf in 1600, in 4.'° in het 
licht, eene Verzameling van 
portretten der beroemdste vor-
sten, en der grootste veldheer en 
van de 15.* en 16.? eeuw. Deze 
portretten, ten getale van hon
derd, naar de oorspronkelijke 
gegraveerd, gaan vergezeld met 
een' korten inhoud, in het 
Latijn, der gedenkwaardigste 
daden van elk der vorsten en 
veldheeren, welke zij voorstellen. 
THÓMASSIN legde zich voorna
melijk toe op godsdienstige 
onderwerpen, volgens RAPHAÖL , 
SALVIATI, BAEOCHE, en andere 
beroemde schilders. Hij vormde 
een aantal kweekelingen, onder 
welke men telt den eersten 
der CocniN's, en MicHAëi Do-
IUGNY, zijne landgenooten, maar 
geen die hem meer tot eer 
verstrekte, dan 'de beroemde 
CALIOT, die van hem de be
handeling der graveerstift leerde. 
THÓMASSIN overleed te Rome, 
in den ouderdom van 70 jaren. 
Hel tijdstip van zijn overlijden 
is onbekend. 

THÓMASSIN (N.), de zoon van 
eenen bekwamen graveur, uit 
dezelfde familie als de voor
gaande, kwam bij den beroem
den PICARX, bijgenaamd de 
Romein, alwaar hij zich vorm
de'. Toen deze kunstenaar, in 
1710 naar Holland vertrok, 
volgde zijn kweekeling hem 
derwaarts, en verbleef aldaar 
tot in 1713, als wanneer hij 
te Parijs terugkwam, alwaar 
hij, in 1728 in de koninklijke 
akademie werd opgenomen. Zijne 
wijze van graveren was schoon 
en geleerd. Hij trad volkomen 
in den geest des schilders, wiens 
karakter hij wilde wedergeven, 
en hij bezat de kunst, om met 

• schranderheid, de tint en de 
rondingen deszelven te doen 
kennen. Onder andere voort
brengselen van zijn graveerstaal 
noemt men: 1." de Magnificat 
van JOUVENET; — 2.° de Co-
RIOLANUS , volgens LA FOSSE ; — 
3.o de Bruiloft van Kam, 
volgens PAULUS VERONESE. Hij 
overleed den 1 Januarij 1741, 
in den ouderdom van 53 jaren. 

* THOMPSON (EDUARD), een 
Engelsche dichter, en zee-kapi-
tein, te Huil in het graafschap 
York geboren, volbragt zijne 
studiën, onder den beroemden 
doctor COXE. In zijne jeugd, 
begaf hij zich naar Oost-lndië, 
alwaar hij zich, eenigen tijd 
daarna, bij de zeemagt verbond. 
In 1777,'was hij luitenant op 
een oorlogsschip. Kort daarna 
nam hij zijn ontslag met eene 
jaarwedde, kwam te Londen, 
en hield zich gedurende ver
scheiden jaren, enkel met let-
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terkunde bezig. Wijl hij zijnen 
eersten staal wenschte te her
vatten , zoo bezorgde een zijner 
vrienden hem den post van 
scheeps-kapitein; hij voerde het 
bevel over de Byena, waarmede 
hij zich meester maakte van 
een Fransen schip der Oost-In-
dische-cómpagnie. Hij ging ver
volgend met denzelfden rang 
aan boord van den Grankus, 
en overleed, in 1786, aan de 
Afrikaansche kusten. Men heelt 
van hem verscheiden ligtzinnige 
dichtstukken, zoo als de mere- „ 
triciade, de ligtekooi, het hof | 
van Cupido, waarin de wulpsche 
beelden al de verdiensten der 
versificatie uitwisschen. Men 
zou hetzelfde kunnen zeggen 
van een ander zijner dichtstuk
ken het Jübilé te Stratford aan 
de Avon genaamd. Hij had een 
groot werk ondernomen, waar-

,van hij het Prospectus uitgaf, 
onder den titel van Waarne
mingen ter zee, verzameld van 
het jaar 1653, tot 1763• maar 
dit werk is nooit in het licht 
verschenen. Men noemt nog 
onder zijne overige voortbreng
selen-* l.o De schoone kwaakster: 
een blijspel, gevolgd naar een 
stuk van SHADWELL, in 1773 
ten tooneele gevoerd; — 2.° 

. de Soldaat, een dichtstuk, 
1764; — 3.o Brieven vaneenen 
zeevaarder, 1763, enz. Hij 
leverde daarenboven eene uit
gave der Werken van PATJLUS 
WHITBHEAD, en eene andere 
der Werken van ANDBEAS MAK-
VEtL, 1777, 3 dl.» in 4.to 

THOMSON (JAMES ofJACOBUS) , 
«en beroemde Engolsche dichter*, 

in 1700, te Ednatn,m Schot
land, waar zijn vader predikant 
was, geboren. Hij gaf in 1726, 
zijn dichtstuk de Winter in • 
het licht, dat hem bij de let
terkundigen bekend maakte, 
en door personen van den hoog-
sten rang deed opzoeken. Lord 
TALBOT, rijks-kanselier, wilde 
hem zijnen zoon toevertrouwen. 
Hij strekte hem tot gids op 
zijne reizen. De dichter be
zocht met zijnen kweekeling, de 
meeste hoven, en de voornaamste 
steden van Europa. In zijn 
vaderland teruggekeerd, be
noemde de kanselier hem tot 
zijnen secretaris. Nadat de dood 
hem dezen beschermer ontnomen , 
had, zag hij zich verpligtom i 
van de voortbrengselen zijner 
genie te leven. Hij overleed 
m 1748, door zijne medeburgers 
en lieden van smaak hartelijk j 
betreurd. Zijn gelaat kondigde , 
vrolijkheid aan, en zijn onder- . 

houd boezemde die in. AB 
goede vriend, goedê bloedver- / 
want, uitmuntende vaderlander, 

vreedzame wijsgeer, nam nu 
geenerleideelaandegescbj 
zijner kunstbroeders. De ̂  : 
uitgavo zijner w e r k e n ^ J ^ 
of J. THOMSON, with httj» 
chrreclions),iBëenn^f' 
met het Leven des schnjvej 
1762, 2 dl.», m f;'-tpnrd opbrengstderzelvewerdbstm; 

praalgraf voor hem optengt^ 
Men vindt in dezelve • « 
Jaargetijden {the & « ' i -. 
even zoo wijsgeeng a ^ c m . 
derachtig dichtwerk, m t ; 
scheiden talen w t o l W j J ^ 
Nederduiisch door I*!»** 
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Jongen]. Het. is de schildering 
der natuur, in de verschillende 
tijdvakken des jaars, vol lag-
chende beelden, soms groot en 
sterk en steeds met eene zede
lijke strekking gepaard, het 
laatste gedeelte, de winter, 
eindigt met troostrijke vooruit-
zigten fop de onsterfelijkheid; 
— 2.° Het kasteel der zorge
loosheid (the Castte oflndolence), 
vol van eene goede dichtkunde, 
en uitmuntende zedelessen; — 
S.o Het dichtstuk de vrijheid, 
•waaraan hij bijna twee jaren 
•werkte, en dat hij boven zijne 
overige voortbrengselen stelde j 
— 4.° Treurspelen, die met 
bijval ten tooneele werden ge
voerd, ofschoon dezelve dik
werf zoowel in ontwerp als in 
versificatie zondigen; — 5.° 
Lierzangen, beneden die van 
J. B. ROUSSEAU , doch waarin 
echter,het ware karakter wordt 
aangetroffen. Zijn lofzang aan 
den Schepper, is door den abbê 
YART in het Fransch vertaald; 
— 6.° De lofreden van Newton, 
in dichtmaat. = 

* THORE (JOANKES), een genees-
en kruidkundige, denSOctober 
1762, te Montaut. (Fr. Gers-
dep.t) geboren; was de zoon van 
eenenlinnenwever, die hem, bij 
de religieuzen van Cluny eenige 
beginselen van onderwijs deed 
geven, had zijne opvoeding te 
danken aan eene weldadige per
soon, Mevr. BOÜRDEKS, die in 
de kosten zijner studiën voor
zag. In het begin iot den gees
telijken staat bestemd , zag hij 
van denzelven af, na zijne stu
diën te Auch te hebben volbragt. 

Hij begaf zich naar Bordeaux,' 
alwaar hij zijne leergangen voor 
de genees- en kruidkunde vol
bragt: daarop werd hij aange
steld bij de hospitalen van het 
leger der, Wester-Pyreneën, en 
bij die, welke men te Bax 
oprigtle, in welke laatste plaats 
hij zijn verblijf vestigde. Dit ge
sticht, in 1815 vernietigd zijnde, 
verloor THORE zijne betrekking 
van eersten geneesheer. Hij is 
den 27 April 1823,. aan eene 
beroerte overleden, en hee& 
nagelaten: 1.° Mémoire etc. (Ver
handeling over de natuurlijke 
ligchaamsgesteldheid van de be
woners der omstreken van Dax); 
— 2.° Essai etc. (Proeve van 
plantengeslacht in het dep.' des 
Landes) Dax en Parijs, 1803, 
in 8.™ Men vindt in dezelve 
de beschrijving van verscheiden 
plantsoorten, die tot dusverre 
aan de nasporingen der kruid
kundigen ontsnapt waren; — 
3.o Promenade etc. (Wandeling 
langs de kusten van de golf 
van Gascognè), 1810, in 8.™ 
Dit werk bevat slatistike bij
zonderheden , waarnemingen be
trekkelijk de natuurlijke histo
rie enz.; — 4.° Coup d'öeil etc. 
(Vlugtige blik op de heide-velden 

" van het dep.' des Landes), 1812. 
enz. De zoon van THORE, de 
heer FRANKUN , heeft zijn schoon 
kruidboek (Herbier) geërfd, eene 
kostbare verzameling, welke de 
volledige geschiedenis dér kruid
kunde betrekkelijk het Heide
departement bevat. 

THOREKTIER (JACOBUS), leeraar 
der' Sorbonne, daarna priester 
van het Oratorium, in 1713, 
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overleden, had onder den aarts
bisschop DE HARLAY, den titel 
van groot-penitentiarius of boet-
regter van Parijs gehad, maar 
er nooit de bedieningen van uit
geoefend. De kansel en het ge-
wetensbesluur hielden hem voor
namelijk bezig, en hij stichtte 
veel nut, zoo wel in de hoofd
stad als in de provinciën. Hij 
werkte met veel ijver, doch 
vruchteloos, om pater QUESNEL , 
tot onderwerping aan de uit
spraken der Kerk te bewegen. 
Man heeft van hem .- 1.° Como-
lations etc. (Vertroostingen tegen 
de verschrikkingen des doods), in 
12.mo; — 2.° Disserlalion etc. 
{Verhandeling over de vrijwillige 
armoede), 1726, in 8.v°; •— 
3.° l'Usitre etc. (De tvoeker ver
klaard en door de H. Schrift 
veroordeeld), Parijs, 1673, in 
12.™°, onder den naam van 
»Ü TERTRE; een vrij wel bere
deneerd werk; — 4.° Sermons 

. (Leerreden) in 8.T0; meer'bon
dig dan schitterend. 

.THOIUUS (RAPHAëL), een ge
neesheer, in 1629, te Londen, 
aan de pesl overleden. Men heeft 
van hem een geacht dichtstuk 
op den tabak, Utrecht, 1644 , 
in 12.™°, en eenen brief />e causa 

• morbi et mortis ISAACI CASAU-
BONI. 

THORNILL (JACOBÜS), een schil
der, in 1676, in de Engelsche 
provincie Dorset geboren, en in 
1732 overleden, kwam onder 
de leiding van eenen middelma-
tigen schilder', bij wien het ver
langen- om zich te bekwamen 
®n zijn smaak hem in korten 

tijd in zijne kunst zeer ervaren 
maakted. De koningin ANNA 
maakte gebruik van zijn penseel 
tot verscheiden groote schilder
werken , gaf hem den titel van 
haren eersten schilder, en ver
hief hem tot ridder. Lid van 
het parlement geworden zijnde, 
hield hij niet op de schilder
kunst uitteoefenen. Hy schil
derde met denzelfden goeden 
uitslag geschiedkundige stuk
ken, zinspelingen, portretten, 
landschappen en bouwkundige 
stukken. 

f THORWALDSEN (ALBERT of 
BERTEL), een der beroemdste 
nieuwere beeldhouwers, den 15 
November 1770 op eene reis 
zijner ouders van IJsland naar 
Koppenhagm, in laatstgenoemde 
stad geboren. Hij stamde a 
van eene oude reeds in de.U 
eeuw bekende IJslandsche fami
lie, en wel van moeders d 
van koning HARALR H . W j j 
OfHlLTEDAND. Beeds VrtegtjJ, 
gaf hij, terwijl hij zynen vader, 
Sn' 'steenhouwer van eroj 
behulpzaam was, blijken va 
dien gelukkigen aanleĝ voor 
schooné kunsten, die hem eene 

Europeschen roem f ^ \ t 

jaren begon hij zijneer es[u 
iënindeakademie^schoon 
kunsten te *W»WL hij 
zeven jaren later, ontvm, 
de eerste gouden n J J J , 
het half-verheven be WWe 
voorstellende HEUOBPBDS 
deix tempel verdreven. ?^ 
eindigde hij zijne s t u g ; 
behaalde den grootenpnjs F 
de medaille) voor den n.PETR 
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mn den ingang des tempels 
eenen kreupele genezende. In 
afwachting eener jaarwedde, om 
zijne studiën in vreemde landen 
te gaan voortzetten, een gunst
bewijs , dat gewoonlijk, aan 
diegene werd geschonken, welke 
den grooten prijs behaald hadden, 
hield THORWALDSEN zich met 
verschillende za menstellingen be
zig, waarvan wij slechts willen 
vermelden de beide half-verheven 
beeldwerken: Numa en Eg aria 
en Hercules en Omphale, welke 
de akademie waardig oordeelde, 
om in het paleis van den kroon
prins van Denemarken te worden 
geplaatst. In 1797, kwam hij 
met de hem voor vier jaren 
toegelegde jaarwedde te Rome; 
gedurende zijn eerste verblijf al
daar, onderscheidde hij zich niet 
bijzonder: zijn in dien tijd ver
vaardigde model van JASON werd, 
wel is waar, algemeen bewon
derd , doch bewoog echter nie
mand hem eenige bestelling te 
doen. Eerst op den tot zijn ver
trek bepaalden dag, ontving 
THORWALDSEN het bezoek van 
eenen Hollandschen kunstkenner 
(HOPE), welke de uilvoeringvan 
den JASON in marmer verlangde. 
Door dit toeval werd THORWALD
SEN tot eene krachtdadige voort
zetting, tot verhevene kunst
matige werkzaamheden geleid. 
Hij verbleef alsnu in Rome, 
en bragt snel achter elkander 
eene reeks van uitmuntende 
kunstgewrochten te voorschijn, 
onder de menigte van welke de 
volgende bijzondere onderschei
ding verdienen : JASON , GANÏ-
HEDSS, die den arend van JÜPITER 

XXIII. DEEL. K 

ie drinken geeft, AMOR en PSY
CHE, ADONIS, den kolossalen 
MARS, PSYCHE alleen, IlEBÊ,do 
Herder, de Hoop, MERCURIUS , de 
Bevalligheden', de Zwilsersohe 
leeuw, PONIATOWSKI (standbeeld 
te paard); het praalgraf van Pius 
VII, in de St. Pieters-kerk van 
Rome. In half verheven beeld
werken : de Teruggave mn BRI-
SEÏS , PROMETHEUS en MINERVA , 
HECTOR, die PARIS beleedigt, 
de geboorte van VENÜS , AMOR, 
door eene bij gekivetst, de Wijn
oogst of BACHDS en AMOR, de 
druiven tredende, ie intrede van 
ALEXANDEU te Babyion, de beide 
Broeders, de moeder en de doch
ter; NEMESIS ; het Noodlot; de 
Biddende vromo, NESSUS C»DE-
JANIRA, de drie MARIA'S, de 
Boodschap, de Doop van J. G., 
het Ontmaskerd bedrog, AeAp-
peloogst, een Doopsel, Gr af teeken 
van den kardinaal COKSALVI, 
in het Pantheon te Rome, de 
drie Bevalligheden, de drie En
gelen , ANACREON en AMOR , de 
H. THOMAS eenen blinden gene
zende, de H. Maagd, JESUS 
CHRISTUS en de H. JOANNES, 
VÜLCANUS voor AMOR de pijlen 
smedende enz. — Ook zijne ge
boorteplaats KoppenJiagen kan 
zich op het bezit van kunst
producten van THORWALDSEN be
roemen. In den gevel van het 
portaal der hoofdkerk vindt men 
van hem in bas-relief, JOANNES 
in de woestijn predikende; in 
de nissen der voorportalen staan 
de 'groote 'Profeten; de fries 
stelt de kruisdragende CHRISTUS 
voor, en in het inwendige der 
kerk ziet men de twaalf Apos-

k 
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telen, en op het hoog altaar 
den Verlosser; terwijl het ko
ninklijk paleis te Koppenhagen 
met de door hem vervaardigde 
borstbeelden des kónings en der 
koningin van Denemarken prijkt; 
in Munchen bewondert men zijn 
praalgraf van den hertog- EÜGE-
MIDSvanLeuchtenberg. In 1819, 
bezocht THORWALDSEN zijn va
derland , doch keerde reeds in 
liet volgende jaar weder naar 
Rome terug, alwaar hij tot in 
1838 zijne blijvende woonstede 
had. In dat jaar kwam hij an
dermaal te Koppenhagen, en 
werd er met buitengewone geest
drift ontvangen. Men hoopte 
alsnu dat hij in zijn vaderland 
zoude verblijven, en was er 
ijverig op bedacht hem dat ver
blijf zoo aangenaam mogelijk te 
maken} maar spoedig openbaarde 
zich zijn voornemen om weder 
naar Rome, terugtekeeren; doch 
het scheen dat de plaats waar 
zijne wieg had gestaan ook zijn 
graf wilde bevatten, een toeval, 
hem den 25 Maart 1844 in den 
schouwburg overkomen, maakte 
een einde aan zijn werkzaam 
en verdienstelijk leven; de ter 
aarde bestelling van zijn lijk 
was met één woord vorstelijk 
en werd vereerd door de tegen
woordigheid van den koningen 
den kroonprins van Denemarken.,. 
THORWALDSEN was hoogleeraar 
der Akademie vanschoone kun
sten fe Florence, en van die 
van Koppenhagen, lid van ver
schillende akademiën, zoo als 
van die der sclioone kunsten van 
Bologna, van San Ltwca,te 
Rome, van Berlijn, vunMilane, 
van Weenen, van Munchen, van 

Philadelphia enz,, en droeg de 
volgende orde-teekens naFranh 
rijk, het kruis van het legioen 
van eer, van Denemarken, de 
Danibrog-orde, van de Beide-
Siciliën, van de IJzeren kroon, 
van St. Wlademir, met één 
woord van bijna al de in Eu
ropa bekende orden; ook was 
hij - staatsraad in zijn vaderland. 
Zoo vele onderscheidingen had 
hij enkel aan zijn eenig-mtste-
kend kunsttalent te danken. 
Men zie THIELE, leen; und 
Werhe THORWALDSEN'S ,2^1." 
in fol., Leipx-ig, 1832-1834, 
met 180 platen. 

THOU (NICOUAS DE), uit het 
beroemde huis van Jm, oor
spronkelijk van ^ T f f ' 
was .geestelijke raad bij he 
p a r U n t , a U i a t o d e r t ó 
van Paris, abt van.St.bym 
phorien van Deaum > daag» 
bisschop van Chvrtres. Dj 

IV, en onderscheidde zcli.on 
de prelaten van zijnen tad,«to« 
zijne kunde en zijne gods JW. 
Hl-prediiaemetyverenvru^ 
en overleed ur IS?8' mLa 
ouderdom van 7ajare. W 
heeft van hem: 1-° ^ ing (Verhandeling over debedWU 

4er Sacramenten);- • ^ 
plicaUon etc. i^fffL -
Mis en harer ^ f f i ö > 
.3.0 andere, weinig wm 
werken. 

3.e zoon van ^ f ^ m 
Tflou, eerste presijlf t »' . 
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reisde vroegtijdig door Italië, 
Vlaanderen, en Duitschland. Zijn 
vader had hem tot den geeste
lijken staat bestemd; maar na 
den dood zijns broeders, trad 
hij in den echt, bezat verschil
lende posten in den tabbaard, 
en werd president met de ronde 
muts. In 1586, verliet hij, 
na den dag der straatschansen 
(Barricades), Parijs, en begaf 
zich naar Chartres tot HENDRIK 
III, die hem naar Normandijë 
en Picardijë, en vervolgens naar 
Duitschland zond. ': BE THOÜ 
ging van daar naar Venetië, 
alwaar hij het berigt van hot 
overlijden van dien vorst ver
nam. Hij begaf zich dadelijk 
naar HENDRIK IV, die hem 'in 
verschillende onderhandelingen 
gebruikte, en hem, in 1591, 
na den dood van JACOBDS AMVOT , 
den post gaf van grootmeester 
der bibliotheek des konings. 
Gedurende het regentschap van 
MARIA DE MEDICIS , was hij csn 
der algemeene bewindhebbers 
der geldmiddelen. Men zond 
hem naar de conferentie van, 
Loudun, en gebruikte hem in 
andere netelige aangelegenheden. 
Met den kardinaal DD PERRON 
benoemd, om middelen te be
ramen, ter hervorming van de 
universiteit van Parijs, en om 
aan de oprigting van het ko
ninklijk collegie te arbeiden, 
dat door zijne zorgen begonnon 
werd, kweet hij zich met ijver 
van die taak. Hij overleed te 
Parijs, den 8 Mei 1617. De 
president DE THOU had zich met 
de beste Grieksche en Latijnsche 
schrijvers gevoed, en doorz i e 

K 1 

lectuur en op zijne reizen de 
beredeneerde kennis der zeden, 
gewoonten en aardrijkskundige 
gesteldheid der verschillende 
landen opgedaan. Hij heeft nage
laten: Histoire etc. (Algemeene 
geschiedenis), in 138 boeken, 
van 1545 tot 1607, in het 
Latijn, in welke hij met even
veel oordeel, over de staatkunde, 
den oorlog en de letteren spreekt. 
De belangen van al de volken 
van Europa worden er met. 
vele onpartijdigheid en schran
derheid in ontwikkeld. , Hij 
schildert, noch als TACITUS , noch 
als SALLÜSTIUS; maar hij schrijft 
zoo als men eene algemeene 
geschiedenis behoort te schrij
ven, ponder dat zijne aanmer
kingen geestig zijn, zijn dezelve 
edel en oordeelkundig. Hij treedt 
dikwijls in al te onbeduidende 
bijzonderheden; hij doet toglen. 
tot aan de eindpalen der wereld, 
in plaats van zich tot zijn hoofd
onderwerp te bepalen, maar de 
schoonheid van zijnen stijl belet 
bijna, dat men dit gebrek ont
dekt. Men heeft hem ook ver
weten, van op eene vreemde 
wijze, de eigennamen van men
senen, steden en landen te 
latiniseren, zoo dat men aan 
het einde zijner Geschiedenis een 
Woordenboek heeft moeten voe
gen, onder den titel van Clavis 
histories Thuanm, waarin al deze 
woorden in het Fransch ver
taald zijn. De vrijheid, of, 
indien men wil, de partijdig
heid, met welke hij over de 
Paussen, do geestelijkheid, het 
huis van GWSB spreekt, en 
eene zekere neiging, om de 

i 2 
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misslagen der hugenooten te 
verzachten, en om de deugden 
!en talenten dier sekte te doen 
uitkomen, deden vermoeden, 
dat hij niet zeer regtzinnige 
gevoelens koesterde, en men 
moet zich niet verwonderen, 
dat zijne Geschiedenis, tèRome, 
bij een besluit van den 9 No
vember 1609, en op nieuw den 

.10 Mei 1757, veroordeeld is. 
Een nieuwere schrijver (de heer 
PAQUOT) kenschetst hem aldus: 
•Audax nimium, hostisjesuitanmi 
implacabilis; calumniator Gui-
siorum; protestantium exscrip-
lor, laudator, amicus; sedi 
apostolicm et synodo Tridentinm 
•totiqm rei catholiccB parum 
wquus. Men moet volstrekt 
geen geloof hechten aan datgene 
wal DE THOÜ betrekkelijk de 
Nederlanden zegt. De meeste 
daadzaken, welke hij verhaalt, 
zijn uit besmette bronnen ge
put/, zoo als in VAN METEREN 
(zie dat artikel), ofschoon hij 

' op andere plaatsen, weder oor
deelkundiger en billijker is, 
dan de meeste Fransche schrij
vers, welke over de geschiedenis 
dier gewesten hebben gesproken. 
Hij schreef dikwerf volgens 
aanteekeningen, welke de ket
ters van verschillende landen 
hem zonden. Het is gedeelte
lijk om deze reden, dat CASAÜ-

BON, SCALIGER, GROTIUS , H E I N -

SIÜS, SAÜMAISE, LE CUSRC,LAR-
REY , aan zijne Geschiedenis zulk 
eenen grooten lof hebben toe
gezwaaid, welke zij voorstellen 
als het voorbeeld van een werk, 
waarin men, volgens hen, geene 
de minste partijdigheid ziet, 
wijl dezelve geheel ten voordeele 

|j der sekten is. Ongelukkiglijk 
is dit voorbeeld gevolgd, door de 
meeste dergenen, welke na hem de 
Geschiedenis hebben beschreven: 
en hetwelk veel heeft bijgedragen 
om dien dwazen godsdiensthaat 
voorttebrengen, aan welken het 
eindelijk gelukt is (1793) om 
in Frankrijk tot eene openlijke 
belijdenis der ongodistery te 
komen. Pater ANT. POSSEVIN 
heeft op deze Geschiedenis, 
geleerde critische aanmerkingen 
gemaakt, welke langen tijd m 
handschrift in de bibliotheek 
der Jesuiten te Bologna bewaard, 
door ZACCARIA in z i j n ' « • 
terarim- per Italinm, Venetw, 
1762 'in 4.t0» door den druit 
zijn publiek gemaakt Be beste 
uitgave der Geschiedenis van 
S-THOÜ is die van Londm, 

er het vervolg m, vanl607to 
1612 in 3 boeken, door Ri-
ÖAULT Het is volgens deze 
tógSe.tódeabbéRBsFoj 

.TAINES, door verscheiden^ 
leerden geholpen, er eene 
Fransche y e r t a h n g ^ h ï 
geleverd, in 16 %**^ 
Londen {Pms), ^li' ^ 
Holland, H dl.n in *• 
ÏBOÜ hééft ook » f / , | . 
dichten vervaardigd, v o s m 

S f f i ^ 
de kool, het ™f%%f\. 
1011, in 4 . * ; ; ; ^ " $ $ % 
dichten 
8,-vo enz 

Parijs, 

THon (FRANdScos A«mjJ 
^ d s i e z o o n ^ S 
gaande, werd tol giootm 
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van de bibliotheek deskonings van 
Frankrijk benoemd, en maakte 
zich bij de geleerden door zijne 
zachtheid en'zijne kennis be
mind. Het geheim eener zamen-
zwering tegen den kardinaal DE 
RICHELIEU, welk hem HENDRIK 
B'EFFIAT, markies van Cinq-
Mars, had toevertrouwd, was de 
oorzaak van zijnen dood. Hij 
werd te Lyon, in 1642, inden 
ouderdom van 35'jaren onthalsd. 
Iedereen beweende eenen man, 
die sneefde, wijl hij zijnen vriend 
niet had willen aanklagen. Men 
heeft gezegd dat RICHEUEU er 
een vermaak in schepte, zich 
op hem te kunnen wreken, wijl 
de president DE THOU, zijn vader, 
in zijne Geschiedenis, terwijl hij 
over de zamenzwering van Am-
boise, in 1560, sprak, vaneen' 
der oud-oomen des kardinaals, 
gezegd had: Antonius Plessiacus 
Éichelius, vulgo dictus Monachus, 
quod eam vitam pro fessus fuisset, 
dein voto ejnrato, omni licenties 
ac libidinis genere contaminasset. 
Maar een zoodanige beweeggrond 
van wraak is zoo ongerijmd, 
dat men denzelven aan een re
delijk wezen, al had het ook 
de wreedheid der • kannibalen, 
niet kan toeschrijven. PETRUS 
DTJ_ Pov heeft getracht zijnen 
yviend te regtvaardigen; maar 
in weerwil van alles wat de 
medelijdende menschheid, ten 
voordeele van dezen doorluchti-
gen ongelukkige kan aanvoeren, 
moet men echter toestemmen, 
dat zijne veroordeeling wettig 
en reglvaardig is, zoowel, vol
gens de crimineele wetgeving 
aller natiën, als in het bijzonder l 

K k 

volgens het edikt van LODEWIJK 
XI, van 22 December 1477. 
De vader van den ongel ukkigen 
DE THOU, die in zijne Geschie
denis verscheiden voorbeelden 
van dergelijke veroordeelingen 
aanhaalt, voorzag zeker niet dat 
zijn zoon er ook toe zoude die
nen. De memoriën van CHOUP-
PES leggen hem andere zaken 
te last dan eene eenvoudige voor
bedachte achterhoudendheid, 
doch zonder bewijs. 

THOULIER D'OLIVET. — Zie 
OMVET.' 

* THOURET (JACOBUS WILLEM), 
een beroemd advokaat, te Pont-
l'Evêque, Fr. dep.* van Galm-
dos, in Augustus 1740 geboren, 
volbragt zijne studiën te Caen 
en wijdde zich aan^de pleitzaal. 
De Romeinsche wetten waren 
het voorwerp zijner eerste stu
diën, en later legde hij zich 
met alle vlijt op die van Nor-
mandijë toe. Deze studie was 
des te nuttiger, daar het aantal 
plaatselijke regten in Frankrijk, 
toenmaals dat der gewesten over
trof. THOÜRET was pas 19 jaren 
oud, toen hij met het beste 
gevolg zijne eerste zaak in het 
schependom van Pont l'Evêque 
bepleitte. De jonge advokaat 
vestigde zich te Rouanen in 
1770, en werd weldra het 
voornaamste sieraad dier balie. 
Men herinnert zich nog in die 
stad, de pleitrede, die hij in 
1774, bij de heropening des 
parlements uitsprak. In 1787 
werd hij verkozen f ot procureur-
generaa'l-syndicus van den bur-
3 
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gerstand bij de provinciale ver
gadering, van- Roiiamn. Het 
werk, hetwelk hij toenmaals 
over de administratie zamen-
stelde, vestigde de aandacht 
,van het ministerie. In 1789, 
door de stad Rouanen tot af
gevaardigde bij de algemeene 
staten benoemd, .onderscheidde 
hij zich weldra door zijne wel
sprekendheid. Hij bestreed met 
kracht, de drift van den bur
gerstand , om de benaming van. 
nationale vergadering aantene-
meu: deze tegenkanting bedroog 
de tegenovergestelde partij , die 
hem in hare belangen trachtte 
te winnen, door hem tof. het 
voorzitterschap te bevorderen; 
maar THOURET wees deze eer 
van de hand. Tn de beraad
slaging over het aan den koning 
toetestane veto, veréenigde hij 
zich met MIRABEAÜ, en hield 
vol dat men geenerlèi beperking 
dan de koninklijke bekrachtiging 
behoorde te brengen. Hij werd 
vervolgens benoemd tot lid der 
commissie van constitutie, stelde 
het plan voor eener nieuwe 
grond-verdeeling van Frankrijk, 
en van een nieuw administratief 
stelsel. Deze wet ondervond 
eene tegenkanting van de zijde 
van MIRABEAÜ; THOÜRET verde
lgde dezelve en na zes dagen 

mededingers, nam de vergade-

aan. Het was THOURET, dien 
men bijzonder belastte, met de 
orgamsatie der nieuwe re4er-
lükeorde. Hij s p r a k b

 e £ 
.gelegenheid negen redevoeringen 
J« , vol diepe inzigten, en met 
"e meeste juistheid van re

denering.- De voornaamste re
sultaten dezer redevoeringen 
waren de invoering van vrede-

, regters, en van den juri in 
crimineele aangelegenheden. De 
instelling van den juri werd 
hevig bestreden door den be
roemden TRONGIÏET; maar het 
gevoelen van THOUHET behield 
de overhand, ofschoon hetzelve 
in het vervolg verscheiden wij
zigingen heeft ondergaan. Hij 
sprak, en steeds met zijne ge
wone welsprekendheid, in bijna 
alle groote beraadslagingen. Men 
bewonderde zijn verslag over 
het regentschap, en de verhan
deling , waarin hij het voorstel 
bestreed, om de afgevaardigden 
niet weder verkiesbaar te ver
klaren. De constitutie eenmaal 
met de goedkeuring deslconings 
ingevoerd, meende hij', niet 
zonder grond, dat niet kon 
blijven bestaan, tenzij dat de 
stichters er de bewaarslieden 
van zouden zijm.de gebeurte
nissen hebben dó wijsheid dezer 
opmerking bewezen. THOÜRET 
wórd daarenboven, nog belast, 
om de verschillende deelen der 
constitutionneele acte te veree
nigen, met welker herziening 

'de werkzaamheden der vergade
ring eindigde. Zij bewees aan 
de talenten van TaoDBET.de 
vleijendste hulde, doorhem voor 
de vierde maal, den titelwn 
president op te dragen, Hijs«w 
in dezó hoedanigheid de zittin
gen , na van den koning den 
eed van trouw aan de constitu
tie te hebben .afgenomen, loi 
president van het hof van cas
satie benoemd, bekleedde hy 
met eere dien post. Intusschen 

http://TaoDBET.de
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had THOÜRET , terwijl hij_ zich 
een voorstander der constitutie 
toonde, niet ondubbelzinnige 
bewijzen zijner gematigdheid ge
geven; en hij kon dus aan den 
haat der Jakobijnen niet ont
snappen. In 1793, na den dood 
van LODEWIJK XVI,, zag hij zich 
in hechtenis genomen, en als 
verdacht, naar de gevangenis
sen van het Luxembourg gevoerd. 
Het is gedurende zijne gevangen
schap , dat hij, ter ohderrigting 
van zijn' zoon, een uittreksel 
vervaardigde der werken Yan de 
abbés DDBOS en MABLY, welke 
gedrukt is onder den titel van 
Zibrégé etc. (Beknopte geschie
denis der omiventelingen der oude 
Fr'ansche regering), 1800, in 
18.™P en .een ander Uittreksel 
der geschiedenis van Frankrijk, 
hetwelk later is gedrukt. Het 
ongerijmde voorwendsel eener 
zamenzwering, strekkende om 
de gevangenissen open te bre
ken, en de leden der conventie 
te vermoorden, sleepte verschei
den onschuldige slagtoffers naar 
het schavot. THOÜRET behoorde 
tot dit getal; voor de revoluti-
onnaire regtbank gevoerd, ver
dedigde hij zich, en maakte al 
de gewaande -bewijzen der be
schuldiging krachteloos; maar 
zijn dood was vooraf besloten 
en hij werd veroordeeld en in : 
April 1794, op denzelfden dag 
als EPRÉJIÉML, MALESHEUBES en 
LE CHAPEUER , geëxecuteerd. 
Men heeft van hem Memoriën, 
die zich door de geleerde aan
merkingen en den ontledenden. 
geest onderscheiden. AanTnou-
RET werd verweten van zich soms 

K 

door de vrees te hebben laten 
beheerschenj zoo zag men hem 
bij voorbeeld, voor de gevange
nen van het Luxembourg, waarin 
hij zelf .was opgesloten, de lof
rede van ROBESPIERRE houden. 

* THOÜRET (MICHAÖL AUGUS-
TINUS), broeder van den voor
gaande, een beroemde genees
kundige, te Pont VEvêque, in 
1748 geboren, studeerde te Pa-
rijs, alwaar hij het doctoraat 
bekwam. Hij was diep ervaren 
in zijne kunst, welke hij met 
nuttige werken heeft verrijkt, 
en was evenzeer bekend met 
de oude als met de nieuwere 
schrijvers. Het was THOÜRET, 
die gezamenlijk met den heer 
DE LA. RocHEFOüCAüLD, de maat
schappij en centrale-commissie 
van koepok-inenting stichtte. Hij 
bekleedde de meest eervolle be
dieningen , en was achtereenvol
gend, doctor-regent, administra
teur der zieken-huizen, van de 
bank-van-leening, directeur der 
geneeskundige school van Parijs, 
en in 1802 gewoon raad der 
universiteit. Hij was lid van 
het legioen van eer, en van 
verscheiden Fransche en vreemde 
geleerde genootschappen. THOÜ
RET overleed bijna plotseling, 
te Parijs, den 9 Junij 1810. 
Men heeft van hem een aantal 
Memoriën of Yerhandelingen, 
•waarvan de voornaamste zijn: 
l.o Réflexions etc. (Overwegin
gen over het doel der natuur, 
in de schikking der beenderen 
mn het bekkeneel of de hersen
pan , voornamelijk met betrek-
km/j tot het pas geboren kind), 

. . 4 ' • • • 
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1779, opgenomen in de Gedenk
schriften der koninklijke maat
schappij van geneeskunde; —2.° 
Observations etc. (Waarnemingen 
en nasporingen over hergebruik 
van den zeilsteen in de genees
kunde), inhetzelfde deelgeplaatst, 
en afzonderlijk uitgegeven, in 
1780; — 3.o Rapport etc. [Ver
slag over de magneten of seil-
steenen); —• 4.° Rapport_ etc. 
(Verslag over onderscheidene 
vraagstukken aan de koninklijke 
maatschappij van geneeskunde, 
voorgesteld door den minister van 
Marine, betrekkelijk het voedsel 
der zeelieden), 1784, met DE 
LA. PORTE, mede voorkomende 
in de Memoriën der maatschappij 
van geneeskunde 7.e deel; — 
5.° Recherches etc. (Nasporingen 
en twijfelingen betrekkelijk het 
dierlijk magnetismus), 1784 , 
in 12.»°; — 6.o Extraifetc. 
(Uittreksel der briefwisseling van 
de koninklijke maatschappij van 
geneeskunde, betrekkelijk het 
dierlijk magnetismus), in 1785, 
op last des konings gedrukt; 
— 7.° Mémowe etc. (Verhande
ling, over de pijnlijke stuiptrek
king des aangezkjts), 1785; — 
8.o Recherches etc. (Nasporin
gen over de verschillende graden 
van zamendrukking, waarvoor 
het hoofd van het f«ttus vatbaar 
is, of enz.), 1787; — 9.° Rap
port etc. (F er slag over de op-
delving der lijken uit het kerk
hof en de kerk der Onnoozele 
kinderen), 1789. THOOBET .was 
een der commissarissen door het 
gouvernement benoemd, om deze 
opgravingen te leiden, en hij 
kweet zich tot algemeene tevre-
denheid van die taak; — 10.° 

Mémoire etc. (Verhandeling mier 
de bestanddeelen der hersens, 
en over de eigenschap, welke 
dezelve schijnen te bezitten, om 
•in de ligchamen, welke zich in 
den schoot der aarde ontbinden, 
veel langer dan eenig ander deel 
onbedorven te blijven), 1790; — 
11.° Discours etc. (Redevoering 

uitgesproken in de vergadering 
der Geneeskundigeschool,ter ope
ning der leergangen van het jaar 
8 (1800) en de uitdeeling der prij
zen der praktische school) enz. 

THOYNARD (NICOLAAS), te Or-
leans,- in 1629, uit eene der aan
zienlijkste familiën dier stad ge
boren, legde zich van zijne prilste 
jeugd af, toe, op de beoefening 
der talen en der geschiedenis, 
en in het bijzonder op de ken
nis der gedenkpenningen, in 
welke hij groote vorderingen 
maakte. De geleerden raadpleeg
den hem als hun orakel, en 
hij voldeed aan hune vragen, 
met even zoo veel vermaak als 
scherpzinnigheid. De kardinaa 
Noms, trok van hem eenig hcnt 
voor zijn werk der Syro-Mttce-
donische tijdvakken. TBOYNAW» 
onderscheidde zich niet minder 
door de zachtheid zijner zeden, 
als door zijne uitgebreide kunde. 
Hij overleed te Parijs, in 1/"°; 
Zijn voornaamste werk is eene 
uitmuntende Concorde etc. (Over
eenstemming der vier evangelis
ten), Par$syim,üMw. 
het Grieksch en-in het Latijn. 
met geleerde Aanteekeningenow 
de tijdrekenkunde en geschiede; 
nis, een zeer gezocht werk. a 
liet ook nog aanteekeninge" 
drukken., o r de: vertaling de. 
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nieuwen Testaments van RICHARD 
SIMON, een geschrift op de verta
ling des nieuwen Testaments van 
pater BOUHOÜRS, en op die van 
Bergen. THOYNARD was een leek. 

THRASYBULUS , veldheer der 
Alheners, yerdreef de 30 tiran
nen, en herstelde in zijn va
derland den naam Van vrijheid, 
ofschoon hij er werkelijk op zijne 
beurt, willekeurig genoeg regeer
de, om niet straffeloos tegenge
sproken te worden. Hij legde ver
volgens het laatste zegel op de 
openbare veiligheid, door in eene 
Volksvergadering te doen ver
klaren, dat niemand, wegens 
de laatste onlusten zou kunnen 
verontrust worden, behalve de 
30 en de tienmannen. Door 
dit besluit doofde hij alle von
ken der tweedragt uit, veree-
nigde al de vroeger verdeelde 
krachten der republiek, en ver
diende de olijf kroon, die aan 
hem, als aan den hersteller des 
vredes, werd toegewezen. Zijne 
dapperheid schitterde vervolgens 
in Thracië, hij veroverde ver
scheiden steden op het eiland 
Mfjtelmo, en versloeg in 394 
vóór J. G., in eenen geregelden 
veldslag TnÉRiMAcnus, veldheer 
der Lacedemoniërs. Twaalf ja
ren later werd hij door de As-
pendiërs, die de Lacedemoniërs 
begunstigden, in Pamphyliëge
dood. — men moet hem on
derscheiden van THRASÏBULUS, 
broeder en opvolger van HIBBOH, 
koning van Syracusa, die één 
jaar na den troon te hebben 
beklommen, zich weder verpligt 
zag denzelven te vertalen , en 

als eenvoudig partikulier te lo-
cris leefde. • 

THRASÏLÜS, een beroemde as-
trologist-, bevond zich eens in 
de haven van Modus, met Tr-
BERIÜS , die op dat eiland was 
verbannen: hij durfde hem voor
zeggen, dat een juist in aantogt 
zijnde schip, hem gelukkige 
berigten zoude brengen. .Hij 
ontving werkelijk brieven van 
AUGUSTUS en van LIVIAV, die 
hem naar Rome terugriepen. Hij 
was eene soort van horoskoop-
trekker, die somtijds j uis t raadde. 
Hij leefde nog in het jaar 37 
der christelijke tijdrekening. 

' TBRIVERIUS. — Zie DRIVERIUS, 

THUCÏDIDES, een beroemde 
Grieksche geschiedschrijver, zoon 
van OIORUS , te Athene in 475 
vóór J. C. geboren. Hij telde 
onder zijne voorouders MILTIA-
DES. 'Na zich gevormd te heb
ben in dekrijgsoefeningen, welke 
aan eenen jongeling van zijne 
geboorte betaamden, verkreeg 
hij eene aanstelling bij de troe
pen, en maakte eenige veld tog-
ten mede, die hem roem ver
wierven. In den ouderdom van 
47 jaren, werd hij belast, om 
eene nieuwe volkplanting van 
Atheners, naar Thurims te ge
leiden , en dezelve aldaar te ves
tigen. De kort daarna in Gro-
kenland uitgebarste Pelopomie-
sisehe oorlog, verwekte aldaar 
groole bewegingen en onlusten. 
THÜCÏDIDES had den last ontvan
gen om Jmphipolis, eene sterke 
stad van Athene, aan de gren-

k 5 
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zen van Thracië, te hulp te 
snellen; maar voorgekomen zijn
de door BRASIDAS, veldheer der 
lacedemoniërs, zoo werd hij 
tot ballingschap veroordeeld. Het 
is alstoen dat hij zijne Geschie
denis van den Peloponnesischen 
oorlog, tusschen de republieken 
van Athene en Sparta schreef. 

. Hij bragt dezelve slechts tot het 
• een-en-twintigste jaar ingesloten. 

De zes ontbrekende jaren wer
den aangevuld door THEOPOMPDS 

, en XENOPHÖN. DEMOSTHENES stel
de zoo veel belang in dit werk, 

, «at hij hetzelve verscheiden ma
len afschreef. Men wil dat THÜ-
CYDIDES zijne talenten Voor de 
geschiedenis voelde ontluiken 
toen hij te Mime, bij gelegen
heid van het feest der Hmthe-
•nea,, de geschiedenis vanHEno-
BOTOS, wiens tijdgenoot hij was, 
hoorde voorlezen. Men heeft 
dikwerf deze beidegeschiedschrij-
vers met elkander vergeleken 
HEKODOTDS zachter, duidelijker 
en overvloediger; THDCYDIDES , 

. bondiger, beknopter, meer be
ijverd om tot zijn doel te ge
raken. » Wanneer men, zegt 
een beoordeelaar, van HERODOTUS 
tot. THÜCYDIPES overgaat, schijnt 
Ï L j f T e e n m«t bloemen 

war r l e e r d f r k ' o f e e n e l < ^ -warande verlaat, om op een 
welbebouwd veld t ? komen 

fiet nuttige }s opgeofferd. HE-
BODOTÜS leefde te midden van 

verwijfde Jome, lü eem d o o r 

± J i e m ^ be8unstigde land
streek ; TTOCÏWDES bewponde 
het ruwe grondgebied van ^ > 

•»*«, te midden van oen een

voudig , werk- en spaarzaam 
volk; hij was krijgsman, en 
zijn tegenspoed in die loopbaan, 
had zijne van natuur ernstige 
en sombere inborst, niet opge
vrolijkt : zijn stijl is hard, ge
streng , dikwerf duister: op 
sommige plaatsen was hij te 
naauwernood voor CICERO zelfs 
verstaanbaar, voor CICERO, dien 
de Grieksche taal even zoo ge
meenzaam was als zijne eigene. 
Dat men alzoo oordeele wat hij 
voor ons moet zijn." Wat de 
waarheid der daadzaken betreft, 
zoo is THÜCVDIDES, als oogge
tuige, verre te verkiezen boven 
HERODOTUS , die de gedenkschrif
ten, welke men hem verschafte, 
aannam, zonder dezelve te on
derzoeken, en zich aan onge
rijmde sprookjes hechtte, die 
zelfs geen onderzoek verdienden. 
Maar de voorvallen, door TH»-
CÏWDES verhaald, wekken eeM 
geringe belangstelling; het door 
hem behandelde onderwerp is 
armzalig en bekrompen, een za-
menweefsel van kleine scherm" -
selingen; onophoudelijk he» 
men het tooneel voor oogen, va» 
kleine Grieksche volksstanuncn. 
die op elkanders grondgehiea 
verwoestingen aanrigten, "«< 
eikanderen als wilde horden"" 
plunderen en vermoorden, e» 
zulks meestal om zeer genM 
belangen, en met eeneba'lg 
sche wreedheid; en m al dez 

moorddadige geschillen» 2 
er geene enkele waarlijk fflowj 
en "gedenkwaardige heldendaad 
voor? Dezelve kunnen vooi üen 

wijsgeer enkel in zoo ver b 
wigllg W,MWM™^ 
en de slavernij van Griekenland 
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hebben aangevoerd: de redevoe
ringen, welke zeer lang en me-" 
nigvuldig zijn, maken tegen
woordig het fraaiste en belang
rijkste gedeelte van dit werk 
uit, wijl dezelve de geheele 
staatkunde van dien tijd bevat
ten. THUCYDIDES overleed te Athe
ne, werwaarts hij was terugge
roepen , in het jaar 411, vóór 
J. C. Van al de uitgaven zijner 
geschiedenis, zijn de beste die 
van Amsterdam, 1731, in fol. 
Grieksch en Latijn; die van 
Oxford, 1696, ïn fol. en van 
Glasgow, 1759, 8 dl.", i n 8 . ^ 

TfluiixiER (dom VmcENTius), 
te CoutCij, in het diocees van 
Laon, in 1685 geboren; begaf 
zich in 1703 in de congregatie 
van den H, MAÜRUS, en onder
scheidde zich reeds vroegtijdig 
bij dezelve door zijne talenten. 
Na langen tijd de wijsbegeerte en 
godgeleerdheid, in de abdij van 
Saint-Germain-des-Prés te heb
ben onderwezen, werd hij onder
prior derzelve. Hij bekleedde 
dien post, toen hij in 1736 
stierf. Dom THÜILMER schreef 
vrij wel in het Latijn en in het 
Fransch; hij was de talen en 
de geschiedenis meester. Met 
eene levendige verbeeldingskracht 
paarde hij eene uitgebreide let
terkunde. Zijne voornaamste 
•werken zijn: 1.° eene uitgave 
der Nagelatene werken van MA-
BILLON en van UUINART, 3 dl.», 
in 4. t0; -— 2.° Geschiedenis van 
POIA'MÜS , uit het Grieksch in 
het Fransch vertaald, met een 
Commentarium over de krijgs
kunde, door den ridder m Fo-
)-«», 6 dl.», in 4.to Dezelve 

is even zoo sierlijk als getrouw; 
— 3.° Histoire etc. (Geschiede
nis der nieuwe uitgave van den 
heiligen AUGUSTINUS) , door de 
'Benediktijnen der congregatie 
van den H. MAÜRUS, 1736, in 
4.t0 Men heeft hem onnaauw-
keurigheden verweten; — 4.° 
Lettre etc. (Brief van een' oud-
hoogleeraar der godgeleerdheid 
van de congregatie van den hei
ligen MAÜRÜS, die zijn appèl op 
de bulle Unigenitus herroepen 
heeft); '—- 5.° Seconde etc. 
(Tweede brief, over het appèl 
tegen de bulle Unigenitus opge
worpen) , 3.° vermeerderde uit
gave, Parijs, 1729, in 8.T0 

Dom THUIIXIER, die zich eerst 
tegen deze bulle verzet had, 
werji een harer ijverigste ver
dedigers; hij onderscheidde zich 
door verscheiden geschriften ten 
gunste van de onderwerping aan 
de Kerk, die hem in zijne con
gregatie verscheiden vijanden be
rokkenden. De dweepers der 
partij , welke hij aanrandde, 
hebben zelfs gewild, dat zijn 
dood door noodlottige teekens 
is gekenmerkt. De dweepzieke 
schrijver van het Oritisch Woor
denboek zegt.- » dat, terwijl hij. 
eensklaps door eene natuurlijke 
behoefte werd gedrongen, hij 
zich op het heimelijk gemak 
plaatste, en onder eene groote 
schudding zijner ingewanden, 
•den geest gaf." Men heeft het
zelfde van ARIOS verhaald; maar 
de eene had de Kerk verwoest, 
en de andere had getracht de 
dwalenden tot haren schoot te
rug te brengen. 

THÜLDEN (CHRISTIAAN AOOLF}, 
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te Vollmarsen, in het hertog
dom Westfalen, geboren, on
derwees de godgeleerdheid te 
Keulen, en werd kanonik van 
de H. MAB.u-kerh Men heeft 
van hem eene Geschiedenis van 
zijnen tijd, van 1652 tot 1659, 
in het Latijn, in 4 Al.n, Keulen, 
1657—1663. Dit is een vervolg 
van die van SDEIÜS (zie dat ar
tikel). [Hij heeft ook in het 
licht gegeven: 1.° Hisloria urn-
versalisab anno1618 ad annum 
1671, ibid. 2 dl." in 12.»°; 
— 2,° Historia ab anno 1652, 
in prcesens usquè in tempus, 
qua decem Germanice in S. üf. 
imperio circuli, octoviri electores 
aliique principes cum singulo-
rum religionibus omcenissime des-
crïbmter, Keulen, 1656, 2 dl.n 

in S.vo; — 3.o Traetatus hislo-
rico-politiei ab amol6l8, ibid, 
1679, 8 dl.n in i2.<no, en 5 dl.» 
in 8.™ 

THÜMME (THEODORUS), een lu-
tersche hoogleeraar der godge

leerdheid, te TuUngen, heeft 
zieh door eenige -werken bekend 
gemaakt. Het raeest'bekende is 
de geschiedkundige en godge
leerde Verhandeling over de fees
ten der joden, christenen en hei
denen , in 4.s<> Deze schrijver 
overleed in ,1750. 

^ THÜNBERG (KAREL PETRUS), 
een beroemde Zweedsche kruid
kundige, de kweekeling van Lra-
MÜS , kwam in 1770 in Frank-
rijk, verbleef eenigen tijd te 
Parijs, en kwam in betrekking 
met de beroemdste geleerden. 
In zijn vaderland teruggekeerd, 
spoorde zijn vriend' BUKMAN, 

hoogleeraar der kruidkunde Ie 
Amsterdam, en een billijk be-

.oordeelaar der verdienste van 
THÜNBERG, verscheiden Holland-
sche overheden aan, hem op hare 
kosten naar Japan te zenden, 
ten einde er de voortbrengselen, 
waarvan de meeste onbekend wa
ren , te ondeszoeken. THÜNBERG 

- vertrok in 1771 naar de Kaap 
de goede Hoop, alwaar hij drie 
jaren verbleef, en zich de Ne-
derduitsche taal eigen maakte; ! 

van daar begaf hij zich, in 1775, 
naar Japan, alwaar de Europe
anen zich- niet anders 'kunnen 
ophouden , dan in eene kleine 
haven van het eiland Desima, 
niet ver van de stadMngamh-
THÜNBERG won het vertrouwen, 
der Japoneesche tolken en des 
landvoogds; hij behandelde hen 
in hunne ziekten, en het werd 
hem, tegen de gebruiken van 
dat eiland, toegestaan, eemge 
togten op de naburige bergen 
te doen, hij verzamelde aldaar 
een aantal zeldzame planten, la 
1776, begaf hij zich naar ley-
hn, en verkreeg aldaar nieuwe 

.planten. THÜNBERG kwam m 
1778 ia Europa terug; hij ver
kreeg den leerstoel der kruio-
kunde aan de universiteit van 
Upsal, en overleed m ]/»°-
Hij heeft nagelaten: 1 . ° / ^ 
Japonica, Leipsig, 1784, m°;. 
met 39 platen. Hij besohru" 
in dezelv-e bijna 300 meujV 
soorten, waarvan een gedee'e 

hem verpligt heeft, meer. dan 
20 nieuwe geslachten aantene 
men;-2.oReisencm'J^ 
langs de Kaap de goede Hoop > 
doorLA^ÈsTin het Fran <* 
vertaald, en herzien door w-
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MARCK, Parijs, 1798, 2 dl.» 
in 4.t0, of 4 dl.» in 8.™; — 
3.° Novce insectorum" species, 
Upsal; 1781—1791, in 4.t°, 

.met platen; — 4.° Disssrtatio 
sistens inseeta sumcica, ibid, 
1784—94, in 4.*° met platen. 

THUROCZ. -r- Zie TÜROCZI. 

* THOROT (JOANNES FRANCIS-
CDS) , een beroemde kenner der 
Grieksche taal en letterkunde, 
in 1768, te Issoudun in het Fr. 
Indre-dep.1, geboren, maakte 
uitmuntende studiën in zijne 
geboorteplaats, en gaf zich ver-
'volgens geheel over aan zijnen 
smaak voor de oude talen en 
wetenschappen. Zijne talenten 
deden hem opmerken door de 
hoofden van het openbare on
derwijs, en hij werd geroepen 
'om zijne verkregene kundighe
den aan de studerende jeugd 
medetedeelen. THOROT bewan
delde met het beste gevolg de 
loopbaan des onderwijs, en ver
kreeg'in 1811, den leerstoel 
van adjunct-hoogleéraar der wijs
begeerte, bij de faculteit der 
letteren der akademie van Pa» 
rijs, welke hij,, tot in 1823 
bekleedde. In 1824, werd hij 
benoemd tot hoogleeraar der 
Grieksche taal en wijsbegeerte, 
in het koninklijk collegie van 
Frankrijk; na zich tot lid der 
akademie van opschriften en 
schoone letteren te hebben aan
geboden , werd hij in dat col
legie op den zelfden dag als 
CHAMPOLLION de jonge, toegela
ten. THOROT bezweek voor de 
aanvallen der cholera-morbus, 
den 17 Julij 1832, en liet na: 

l.o Hermès, of Wijsgeerige na-
sporingen over de algem'eene taal
kunde, uit het Engelsch vertaald 
van J. HARRIS, met aanmerkin
gen en bijvoegselen, Parijs, 4." 
jaar, in 8.™; — 2.° Leven van 
LADRENTIÜS DE MEDICIS, naar 
het Engelsch van W. m Ros-
coë, Parijs, 8.s»e jaar, 2 dl.n 

in 8.T0j — 3.o de Grieksche 
tekst der Verdediging van So-
CRATES, volgens PLATO en XE-
NOPHON , met de vertaling en een 
commentarium in het Fransch, 
Parijs, 1806, in 8.™ • — 4.0 
de Grieksche tekst der Pheni-
sisclie vrouwen, een treurspel 
van EoRipiDEs, met aanmerkin
gen in het Grieksch en in het 
Fransch, Parijs, 1813, in S.™; 
— 5.° de Zedeleer en staatkunde 
mn ARISTOTELES, met aanmer
kingen, Parijs, 1823—1824, 
2 dl.»' in 8.TO 5 — 6.0 de, Fran-
sche vertaling van het Handboek 
van EPICTETÜS, en die der Re
devoering van den redenaar LÏ-
CDRGÜS tegen LEOCRATES, welke 
de geleerde CORAY heeft veree-
nigd met de Grieksche uitgaven, 
welke hij in 1826 van die schrij
vers heeft geleverd. 

THÏREIIS (HERMANN),'eenDuit-
sche Jesuit, te Nuys, in het 
aartsbisdom Keulen, in 1532 
geboren, ging te Rome zijne 
studiën in het Germaansch-col-
legie volbrengen, en kwam op 
het verlangen, om in de maat
schappij van JESÜS te worden 
opgenomen. Hij werd in dezelve 
toegelaten den 16 Mei 1556, 
door den H. IGNATIUS zelven. 
Twee jaren daarna vertrok hij 
naar lngolstadt, alwaar hij ge-
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durende eenige jaren de godge
leerdheid onderwees, waarna hij, 
tot verschillende bedieningen ge
roepen , achtereenvolgend, rector 
van het collegie Van Trier, van 
dat van Mains,. en eindelijk pro
vinciaal der J&j'ra-provincie werd. 
te 3Mnz door eene beroerte ge
troffen , overleed hij aldaar, den 
26 October 1591. Meteene zeld
zame bekwaamheid paarde hij 
eene groote eenvoudigheid van 
zeden, en al de deugden van 
eenen voorheeldigen religieus. 
Hij is de schrijver van verschil
lende werken, zoo in het Latijn 
als in het Hoogduitsch. De voor
naamste zijn: 1.° eene verhan
deling De confessioneaugustana; 
Billingen, 1567, in 4.*°, en in 
M.y — 2.» Seso millia dubio-
rum et duo millia irregularita-
tum quibus Lutheraniprcedican-
tes implicati temrentur. Naardien 
de schrijver overleed alvorens dit 
.werk gedrukt was, zoo is het 
onuitgegeven gebleven. 

, THÏREUS (PETRUS), broeder van 
den .voorgaande, en even als hij 
een Jesuit, werd in 1546, in 
dezelfde stad geboren, onder
scheidde zich in de hoedanigheid 
van hoogleeraar en van predi
ker. Hij vervulde deze heide 
betrekkingen, met even veel 
roem, gedurende 27 achtereen
volgende jaren, te Trier, te 
Mains en te Wurshurg, in 
welke laatstgenoemde stad hij 
den 3 Decemb, 16Ó1', algemeen 
betreurd, overleed. Zijne tal
rijke bezigheden en zijne on-
vermoeidheid in den biechtstoel, 
hadden hem niet belet, een 
aantal werken zamentestellen. 

ALEGAMBE telt er 22, van welke 
wij de voornaamste willen aan
voeren : .l.o Loca infesta, hou 
est, de infestis ob mokstantes 
dmmoniorum et defunetorum ho-
mjinum, spiritus locis, liber 
mus. Accessit lïbelhs de ter-
riculamentis nocturnis quce ho-
minum mortem solent portenden, 
Keulen, 1598, in 4.*°, Lyon, 
1599, in S.vo; _ 2.» Deob-
sessis a spiritibus dcemoniorum, 
hominibus liber Mts ; twee uit
gaven ; — 3.° de apparitioni: 
bas spirituum nbi de wppa-
ritionibits Bei et Christi, ange-
lorum, dtemonum et animarum 
humamrttm agitur enz., Keulen, 
1600, 1602, en 1605, twee 
dl> in 4.t0 Bom CALMT heeft 
er uit geput, voor de zamen-
stelling zijner Verhandelingen 
over de verschijningen der enge
len, duivelen, geesten, enz. (zie • 
CALMET); ook heeft LENGLET-
DÜPKESNOÏ er gebruik van ge
maakt ; — 4.° Bisputahones 
theologicm vcirio}- de apparüw 
neus spirituum, 1582; -—o." 
Be fesio corporis GhrisH etVco 

, in sacramento Eucharistie) a<w-
rando, Mains, 1585; — °. 
De potestafe ecclesiastica, iwo» 
1586; — 7.° Be Sanctorum^ 
catione, Wurzburg, 1596; 
8.o Apodms pwsumpl® fces-
sitatis utritisque speciei in s»-
cramentali communione, "«>''• 
burg, 1597, en verscheiden 
andere verhandelingen. 

* THYRÏ (PAULUS), v#eer 
van Holbach, een filozoolfdff 
iS.o eeuw, in 1723, toBadfr 
heim, in het groot-herfogdon 
Baden geboren, werd opgeven* 
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te Parijs, werwaarts hij reeds 
iri zijne vroegste jeugd gebragt 
werd; hij ontving aldaar eene 
schitterende opvoeding, en legde 
zich toe op de beoefening der 
letteren, wetenschappen en kun
sten. Reeds vroegtijdig sloot hij 
zich bij de filozofen aan, voor 
wien zijn huis een punt van ver-
eeniging werd. De baron, wiens 
fortuin vrij aanzienlijk was, had 
hen eiken zondag aan zijne tafel, 
en ging daarmede omtrent veer
tig jaren voort. De beruchte 
abbó GALIANI, schreef hem, den 
7 April 1770, uit Napels: » Eet 
.de nlozofie, waarvan gij de eer
ste hofmeester zijt, nog altijd 
met denzelfden eet lust . . . . ?" 
Volgens de gedenkschriften van 
den lijd, die in onze dagen zijn 
publiek gemaakt, werden de hei
ligste grondbeginselen der gods
dienst, 'zedeleer en staatkunde 
aldaar met de grootste, ligtzin-
nigheid behandeld. De godver
zaking was aan de orde van den 
dag. Hij zelf kwam zoo open
lijk voor deze treurige leer uit, 
dat zelfs mevr. GEOFFRIN hem en 
zijne vrienden niet in haar ge
zelschap wilde toelaten. D'ALEBI-
BERT hield zich verwijderd van 
liet huis van den baron van 
HOLBACH , BUFFON verliet het 
evenzeer, en J. L ROUSSEAU brak 
openlijk met hem af. Zijn ma
terialistisch stelsel, nam zelfs 
zijnen ouden bewonderaar FRE-
DEKIK I I , koning van Pruissen, 
tegen hem in. Zijne gasten 
waren zijne lofredenaars; zij 
hebben van hem eene verza
melplaats van alle deugden en 
kennissen gemaakt: onder de
zelve onderscheidde zich Di-

DEBOT en NAIGEON. Laatstge
noemde bragt bijna 25 jaren 
in zijne vertrouwelijkheid door,' 
en schreef na zijnen dood aan 

i den redacteur van het Journal 
de Paris, die zijnen briefden 9 
Februarij 1789 publiek maakte, 
dat de -wijkeer van HOIBACH al 
de deugden bezat, die dermen-
schelijke natuur het meeste tot 
eer verstrekken...; dat hij alle 
wetenschappen had beoefend, en 
de grenzen der tvijsbegeerte, 
staat- en zedehunde had uitge
breid.. . ; dat hij door zijne 
vertalingen bijdroeg, tot de snelle 
vorderingen, der natuurlijke 
historie en scheikunde....; dat 
hij met eene zekere juistheid 
van geest, eene eenvoudigheid 
van oude en aartsvaderlijke 
zeden vereenigde, enz. De filo
zofen, zijne tafelgezellen, en 
vooral NAIGEON, zijn hartstog-
telijke vriend, haalden van hem 
verscheiden kwinkslagen aan, die 
wij gedeeltelijk aan het oordeel 
van den lezer willen onder
werpen. . . . » Een groote wel
stand, zeide hij, is slechts een 
werktuig te meer, om het 
geluk duurzamer te maken, 
en hetzelve in te balzemen." 
Over de ondankbaren sprekende, 
zeide hij: » wanneer ik er 
toe gedrongen word, stel ik 
mij met de eenvoudige rol van 
weldoener te vreden: ik loop 
mijn geld niet na; maar een 
weinig dankbaarheid doet mij 
vermaak, al ware. het enkel 
om de anderen zoodanig te 
vinden als ik verlang." Terwijl 
hij TURGOT aansprak, drukte 
hij zich aldus uit, over zijn 
gedrag gedurende zijn mini-
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sterie: » Gij leidet uwe kar 
zeer wel, maar gij hadt uw 

. reuzelpotje vergeten om de assen 
der wielen te smeeren." Toen 
hij in den tuin der gravin van 
HOODETOT het borstbeeld van 
FÉNÉLON zag, waaronder zij dit 
opschrift wilde doen plaatsen: 
Vlugt, goddelooze, FÉNBLON «•«£ 
« , zeide haar THYRY.- » Mevrouw, 
FEHÉLOK behoorde den godde
looze niet t e . doen vlugten, 
maar hem teruglebrengen." Dit 
denkbeeld is zeer juist, en wij 
betreuren slechts, dat hij, in 
wiens geest" hetzelve ontlook, 
niet eenigen FÉNÉLON gevonden 
hebbe, die hem van zijne me
nigvuldige goddeloosheden legen 
het christendom terugbragt. De 
vrienden van den vrijheer van 
HOLBACH verzekeren dat hij 
Buitengemeen eenvoudig was, 
dat zijne kinderlijke liglgeloo-
vigheid zoo ver ging, dat hij de 
qngerijmdste berigten voor on
tegensprekelijke waarheden aan
nam. Intusschen strekte zich 
zijne zoogenaamdeeenvoudigheid 
van geest, niet op zijne zeden 
uit; op eene buitensporige wijze 
vierde hij den teugel aan zijnen j 
hartstogt voor de tafel, én de } 
vrouwenden hoe ongekunsteld 
hij ook .scheen, bezielde hem 
toch altijd de eerzucht, om 
voor het hoofd der Franschë 
filozofen doortegaan. De ver
eerders van den vrijheer roem
den ook. op zijne gewone ge
rustheid en bedaardheid van 
ziel; maar dezelve logenstrafte 
zich vrij dikwijls; getuige J .J . 
HOÜSSEAÜ , die zich over hem 
beklaagt, wijl hij van hem, 
hoe wijsgeerig hij ook rhogt 

zijn, en zonder aanleiding zij-
ner zijds, de grofste behande
ling had ondervonden. Wij 
zullen hierbij voegen wat te 
dien opzigte DIDEROT, de ver
trouwde vriend van THYRY, aan 
ROÜSSEAU zegt: » Men moet 
hém eenen toon vergeven, dien 
hij met iedereen aanneemt, en 
waarvan zijne vrienden meer 
te verduren hebben, dan iemand 
anders." Volgens' eene aan-
teekening in de Briefwisseling 
van GRIMM, verloor deze ver
zorger van de goede maaltijden 
der filozofen, eenigzins hunne 
vriendschap, toen hij bij gele
genheid van andere uitgaven, 
ter vestiging zijner kinderen, 
eenige hervorming in zijne keu
ken moest maken. HOLBACH 
was zeer jong getrouwd, en 
nadat zijne eerste vrouw over
leden was, trad hij met de 
zuster derzelve (CJIARLOTTE SU-
SANNA D'AINE, in 1814 over
leden), na daartoe de vergunning 
van Rome bekomen te hebben, 
in den echt. De werken van 
HOLBACH verwekten critiek en 
gemor, niet alleen van de zijde 
van weldenkende lieden; raaar 
zelfs van de filozofen. M is 
waarschijnlijk de reden .waarom 
hij een groot gedeelte derzelve 
niet erkend heelt. In net a r 
meen varen de filozofen tegen 
het christendom uit; ruw 
THYRY had de eer(!) hen alie 
in goddeloosheid te overhellen, 
hij wilde het grondbeginsel 
van alle geloof, het bestaan eens 

Gods, dat zich inallewerU" 
der schepping openbaart, yw 
nieren. In verscheiden ajjj"» 
werken, had hij tot medearbeid 
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DIDEROT, en tot eeuwigen lof
redenaar NAIGEON, die (zoo als 
hij zulks zelf zegt), hem als 
eenen vader beminde, eerbiedigde 
en beweende. Hij overleed den 
21 Januarij 17S9, overtuigd, 
ten minste in schijn, dat hij, 
even als het geringste der dieren, 
tot het niét ging terugkeeren. 
Zie hier de lijst zijner voor
naamste werken, waarvan hij 
als schrijver bekend is : 1.° 
Arrêt etc. (Vonnis geveld op het 
amphitheater, tegen de Fran-
sche musijk), 1752, in 8.™;—-• 
2.° Lettre etc. (Brief aan eene 
dame van eenen zekeren ouder
dom, over den tegenwoordigen 
staa tder opera), 1752, in 12.»°; 
— 3.° Chemie etc. (Metaalkm-
dige-scheihmde, waarin de the
orie en praktijk dier Imnsf 
gevonden wordt), naar het hoog-
duitsch van GELLERT, Parijs, 
1758, 2 dl.*, in 12.«">; ~ 4 . ° 
Mineralogie, of Algemeene be
schrijving der zelfstandigheden 
uit hei delf stoffelijk rijk, naar 
het hoogduitsch Van WAIAERIÜS , 
Parijs, 1759, 2 dl> ia 12.™; 
— 5.° l'Antiquité devoilée (Be 
Oudheid ontsluierd), 1766, in 
4. t0, en 3 dl." in 12.»">j —• 
6.° Xe Chnslianisme etc. (Het 
Christendom ontmaskerd, of 
onderzoek der grondbeginselen 
en uitwerkselen der christelijke 
godsdienst) Londen — Nancy 
— 1767, in ï2.™° Dit werk 
verscheen in het licht, onder 
den geleenden naam van Bou-
LANGER; men schrijft het aan 
HOLBACH toe; maar volgens 
u HARPE, is het van DASIILA-

de gesprekken, of onder de 
dictaten van DIDEROT vervaar
digde. In 1770, bij den koning 
aangeklaagd, werd dit boek door 
het gouvernement verboden; — 
7.o La Contagion etc. (De ge
wijde besmetting, ofNatuurlijke 
geschiedenis des bijgeloofs) Lon
den 1767, in 12.m0, naar het 
engelsen van JOANNES TRENCHARD 
en THOMAS GORDON. Dit geschrift 
werd bij vonnis van het parle
ment van den 8 Augustus 1770 
veroordeeld. De schrijver stelt 
in hetzelve al zijne pogingen 
in het werk om de openbaring 
te bestrijden, welke hij een 
noodlottig werktuig noemt, ter 
verdrukking van de aarde, door 
de heerschzucht in gebruik ge-
bragt. Intusscbea zijn de be
wijsreden door den vrijheer 
van IIOLEACH ingesteld om de 
openbaring te bestrijden, veel 
minder sterk en overtuigend, 
dan die, welke NEWTON voorstelt, 
om dezelve te verdedigen en er 
het bestaan -van te bewijzen , 
èn zulks niettegenstaande de 
Engelsche wiskunstenaar qen 
protestant, en ÏÏOLBAGH in den 
schoot van het calholicismus 
geboren was. — 8.° Esprit etc. 
(Geest der geestelijkheid, of het 
eerste Christendom, op de onder
nemingen en buitensporigheden 
onzer hedendaagsche priesters 
gewroken), naar; het engélsch 
van TRENCHARD en GORDON, en 
grootendeels door HOLBACH om
gewerkt,' Londen, 1767, in 
12.m0 Het zou moeite kosten 
de minste ontleding van dit 
werk te doen, hetwelk enkel 
op de onbeschaamdste en onge-
1 
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rijmdsle lasteringen gegrond is. 
Men kan hetzelfde van het vol
gende zeggen: 9.° De Vimposture 
etc. (Over hét priesterlijk bedrog 
of Verzameling van stukken over 
de geestelijkheid), naar . het 
engelsen, en door den vertaler 
vermeerderd, Londen, 1757, in 
12.mo j „ lO.o DAVID, of geschie
denis van den man naar Gods 
harte, naar het engelsen, 1768, 
in 12.mo; — 11.° Dernier etc. 
(Laatste kapittel van den wijs-
geerigen militair, of bezwaren 
betrekkelijk de godsdienst aan 
pater MALEBRANCHE voorgesteld), 
1768, in 12."">; —12.° Examen 
etc. (Beoordeelend onderzoek der 
profetiën, die der christelijke 
godsdienst tot grondslag dienen), 
naar het engelsch van COLHNS, 
Londen, 1768,. in 12.m°; — 
13.o Oude geschiedenis van Bus-
land, door LAMONOSOÜ, in het 
hoogduitsch vertaald door Hoi-
BACH, en uit het hoogduitsch 
in het fransch door EIDOÜS, 
1768, in 8,™-, — 14.° Lettre 
etc. (Brieven aan EÜGENIA , of 
Behoedmiddelen tegen de voor-
oordeelen), 1768,2 dl.» in 12.m° 
Deze brieven waren ten onregte 
aan FRERET toegeschreven; de
zelve ademen eene meer dan 
gewone goddeloosheid, die des 
te gevaarlijker is, daar zij voor 
de minst verlichte lezers be
vattelijk wordt gemaakt. Het 
voorberigt en de aanteekeningen 
zijn van NAIGEON; — 15.° Let
tres etc. Wijsgeerige brieven 
over den oorsprong der voor-
oordeelen, over het leerstelsel 
van de onsterfelijkheid der ziel, 
en de afgoderij), naar het 
engelsch van TOUN» , met 

Aanteekeningen van NAIGEON, 
Amsterdam en Parijs, 1769, in 
12.mo j — 16.° Les prêtres etc. 
(De ontmaskerde priesters of de 
kuiperijen der christelijke gees
telijkheid), naar het engelsch, 
en grootendeels omgewerkt, 
1768, in 12.™ j - 17.» Thé
ologie (Beknopte godgeleerdheid 
enz,), onder den naam vanden 
abbé BANNIER in het licht ge
geven, 1768, in Ï2.m°;--18.° 
De la cruauté etc. (Over de 
godsdienstige wreedheid) naar 
het engelsch, Londen, 1769, 
in 8.fo Men zou aan den schrij
ver kunnen vragen, waar eene 
meer uitgezochte wreedheid te 
vinden is, dan die, welke ons 
in de rampen des levens van 
de hulpmiddelen eener even 
zoo verhevene als troostelijkc 
godsdienst wil berooven; — 
19.o i'Enfer etc. (De hel uitge
doofd of Beredeneerd onderzoek 
des leerstelsels van de eeuwigheid* 
der straffen), naar het engelsen, 
Londen, 1769. Stelt u gerust 
goddelooze en ondeugende men-
schen, indien gij in den baron 
van HOMJACH gelooft, zoo ont
wijkt slechts de vervolgingen 
des menschelijken geregts»jj 
gij hebt geene kastijding weer 
te duchten; en gij regtvaardjgen, 
slagtoffers van den booswient, 
geeft u aan de wanhoop over-
gij zult in een ander IOT «> 
het loon voor uw langdurig 
lijden niet vinden; — ^ 
l'Intolérance etc. (D* ™f 
draagsaamheid van mtsdaaa w 
dioaasheid overtuigd), ff ' 
engelsch, Londen, 17w. * 
dien de onverdraagzaamheidefflw 
dwaasheid en eene misdaad-1, 
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dan voorzeker verdienen de filo-
zofen, meer dan iemand anders 
met den naam van dwazen en 
misdadigers bestempeld te wor
den. Kwetst' hen slechts op 
de geringste wijste in hunne 
gevoelens of in hunne eigen
liefde, en gij zult zien waartoe 
hunne gramschap in staat is. 
Dat men- ROUSSEAD tegen over 
HOLEACH slechts ten voorbeeld 
neme 5 — 21.° Esprit etc. 
(Geest des jodendoms of Bere
deneerd onderzoek der wet van 
MÖZES , en van haren invloed op 
de christelijke godsdienst), naar 
het engelsch van COLUNS, 1770, 
in 12.™°;' — 22.o Essai etc. 
(Proeve over de vooroordeelen, 
of over den invloed der gevoelens 
op de zeden en het gelukder 
menschen), door de M** Londen, 
1770. Deze proeve met aan-
teekeningen van NAISEON, en 
andere ongodsdienstige geschrif
ten werd opgenomen in de 
Werken ((Huvres) van DOMABS AIS, 
in 1797, door DECHOCAL en 
MiLLOft uitgegeven. Intusschen 
verzekerde LA. HARPE" (in de 
Quotidienne), dat deze beroemde 
spraakkündige, dergelijke gods
lasteringen niet Md uitgebraakt; 
— 23.o Examen etc. (Critisch 
onderzoek van het leven en de 
werken van den H. PAULUS), 
Londen; 1770; — 24.° His-
toire etc. (Gritische geschiedenis 
van JESTJS CHRISTUS of Berede
neerde ontleding der evangeliën) 
kl. in 8.™ Deze beide werken 
storten het vergif der godde
loosheid met lange teugen Uit; 
— 25.° Becueil etc. (Wijsgeerige 
verzameling, of gemengde stuk-

L 

ken over de godsdienst fin de' 
zedekundé), naar verschillende 
schrijvers, naar NAIGEON in het 
licht gegeven, Londen, 1770, 
2 dl.», in 12.™° In het l.e dl. 
heeft THÏRÏ overwegingen ge
leverd over de Vrees voor den 
dood, en in het tweede de 
volgende artikels: «. Is de gods
dienst noodzakelijk voor dezeden, 
en nuttig voor den staat? door 
MIRABAÜD ; b. Verhandeling over 
de onsterfelijkheid der ziel, 
naar het engelsch van HOME 
c. Verhandeling over den zelf
moord, naar den zelfden; d. 
Uittreksel van een werk getiteld: 
Het christendom^ zoo oud als 
de wereld, naar het engelsch 
van TINDAL; — 26.° Système 
etc. (Stelsel der natuur, of. over 
de wetten der natuur- en zede
lijke wereld), door MIRABAÜD > 
blijvend secretaris, en een der 
veertig leden van de fransche 
akademie, Londen, 1770, 2 
dl.» in 8.v°. Het Berigt van den 
uitgever is van ÏÏAIGEON. De 
naam van MIRABAÜD is onder
geschoven, en het is niet de 
eerste maal dat HOLBACH aldus 
aan anderen Iaat spreken, aan 
welke hij zijne gevoelens leent: 
» Wijl de filozofen zelve, zegt 
h\ HARPE, dit eerlooze hoek 
niet aan deszelfs waren schrij
ver hebben gemeend te moeten 
toekennen, zoo acht ik mij, uit 
achting voor de familie, welke 
ik vereer, tot dezelfde achter
houdendheid verpligt." Maar 
GRIMM (Briefwisseling, April 
1789), spreekt duidelijker en 
drukt zich aldus ui t : » Het is 
geene onbescheidenheid meer te 

1 2 
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zeggen, dat HOLBACB de schrij
ver van het beruchte Stelsel 
der natuur is , een hoek dat 
zoo veel gerucht in Europa, 
maakte." VOLTAIRE verhief zich 
tegen dit niet minder tegen
strijdige als ongodsdienstige boek, 
hetwelk de beginselen van het 
aanstootelijkst materialismus be
vat; hij bestrijdt in zijn Wijs-
geerig woordenboek, artikels God 
en Stijl, de met betrekking tot 
de zedekunde ver foeilelijke, en 
tot het natuurkundige ongerijmde 
grondbeginselen van hetzelve, als
mede de zwakke en langdradige 
voordragt; en hij merkt in dit 
verwarde boek viermaal te veel 
woorden op. Daar koning FRE-
BERIK II, ondanks zijne valsche 
wijsbegeerte, in het Stelsel der 
natuur, grondbeginselen erkende, 
die -de maatschappijen bedreig
den , zoo wederlegde hij hetzelve 
nadrukkelijk, en kwam hij een 
weinig van zijne zucht voor de 
filozofie terug, zoo als zijne 
Nagelatene werken zulks be
wijzen. Een godloochenaar in 
den grond zijnerziel, tegenstrijdig, 
in zijne gevoelens, spreekt HOL- i 
EACH de ondervindig tegen, welke j 
hij onophoudelijk inroept; hij 
beroept zich op de rede, welke 
hij miskent, daar hij de meest 
valsche vooronderstellingen en 
beweringen, als daadzaken en 
grondregels aanneemt. De gal, 
de laatdunkendheid bekleeden bij 
hem do plaats van redeneer-
kunde en talenten. Hij mengt 
alles ondereen, deugd en on
deugd, waarheid en logen. God, 
dien hij zegt doordetheologanten 

•f e zijn uitgevonden, is voor hem 11 
slechts oen denkbeeldig wezen, ff 

m hij stelt in zijne plaats de 
stof, eene blin&isnoodmkelijkheid, 
de natuur eindelijk, welke hij 
eene verzameling noemt van alle 
wezens en van hunne verschil
lende bewegingen, en ontdekt 
daarbij niet, dat zonder eene 
eerste oorzaak, er noch verza
meling, noch wezens, noch 
bewegingen bestaan. Al deze 
beginselen, de eene nog al 
vaïscher dan de andere, worden 
in eenen verwaanden toon, in 
eenen onbeschaafden, zwaren 
stijl, vol hoogdravendheid en 
tegenspraak voorgesteld, en be
wijzen alzoo de verwarring des 
geestes, en den haat, die dezelve 
voortbragt. Behalve VOLTAIRE, 
wederlegde ook BEKGIEB, inhet 
Onderzoek van liet materialismus, 
1771, 2 dl." in 12.m0 het Stel
sel der natuur op eene zegevie
rende wijze. DüVOISIN.HOÏAAND, 
ROCHEFORT, trokken er evenzeer 
tegen te veld. SAINT-MAKTIN 
bestrijdt het al mede in m 
werk Over de dwalingen en ae 
waarheid; - 27." Tablem f-
(Tafereel der.Heiligen of onder
zoek van den geest en de per
sonen , welke het christendom ter 
navolging voorstelt), Londen, 
1770, 2 dl." inï2."°;--2 8-
De laFigureeic. (Over het men-
schelijk gelaat, of Spiegel • <»» 
eigenschappen, handelingen^ 
hartstogten der ziel enderseiver 
oorzaken), naar het engelsch van 
H O B B E S ; - 29.o Le Bon se^ 
etc (Hel gezond verstand !» 
Natuurlijke denkbeelden tegen 
over bovennatuurlijke denf® 
den gesteld), Londen, 17W, « 
12.mo Dit gezond verstand_ » 
niets anders dan eene verkortnv 
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van het Stelsel der natuur, op 
eene meer duidelijke en afgeme-
tene wijze voorgesteld, opdat 
het beperktste verstand, er de 
grondbeginsels van het materia-
lismus uit zou kunnen leeren 
kennen; — 30." 'Systême etc. 
{Maatschappelijk stelsel) olNa-
tuurlijke grondbeginselen der ze
de- en staatkunde, met een on
derzoek van den invloed des 
bestunrs op de zeden, Londen, 
1773,2 dl.» in 8 > , en 3 dl.» in 
12.™ • _ si.6 Morale etc. (Al-
gemeene zedeleer of Be op de 
natuur gegronde pligten van den 
mensch), Amsterdam, 1776, in 
4*° of 3 dl.» in 8.TO i n dit werk 
waarin de schrijver bij de na
tuur eene perfectibiliteit voor
onderstelt , ' waarvoor zij niet 
vatbaar is , zoowel als i n de 
•Proeve over- de vooroordeelen, 
het maatschappelijke stelsel, en 
in twee andere geschriften, wïl 
HOLBACH bewijzen, dat zonder 
de medewerking van eenige gods-
vereering, de rijken langen tijd 
gelukkig kunnen bestaan, door 
het eenige middel der wetten 
en verlichting. Deze erbarme
lijke drogrede bewijst hoe weinig 
HOLBACH met -den mensch en 
zijne hartstogten hekend was. 
Het heeft hem gelust de gren
zen te overschrijden, welke zelfs 
HOBBES en SPMOSA. geëerbiedigd 
hebben, -want zij zijn gedwon
gen te erkennen, » dat de ze
deleer van het atheismus geene 
andere regels heeft, dan het ge
weld en de begeerlijkheid;"— 
.32.» Elêmens etc, (Grondbegin
selen der algemeene sed-ekunde, 
of Catechismus der natuur) een 

nagelaten werk, Parijs, 1790. 
Dit is bijna het eenige werk, 
waarin de schrijver zijne gewone 
smaadwoorden tegen de gods
dienst en hare bedienaars niet 
uitbraakt. Het is meer dan waar
schijnlijk, dat dit werk alvorens 
in het licht te verschijnen aan 
grooté correctiën is onderwor
pen geweest. THÏRY heeft nog 
een aantal andere werken over 
verschillende stoffen van land-
bouwkunde enz. in het licht 
gegeven. Deze vruchtbaarheid, 
en het verschil der stukken, 
welke men er in opmerkt, strek
ken ter bekrachtiging van het 
algemeen gevoelen, dat hij ge
dienstige schrijvers had, die hem 
in de zamenstelling zijner wer
ken behulpzaam waren. Hij ver
trouwde dezelve toe aan< zijnen 
vriend NAIGEON, die dezelve 
naar Holland zond aan zekeren 
MARIA MICHAÖLIIEÏ, doorwien 
deze geschriften gedrukt naar 
Frankrijk werden teruggezon
den. De haat des wijheers tegen 
de priesters was, volgens GRIMM, 
zoo sterk, dat hij, wanneer hij er 
over hoorde spreken, in eene 
niet te beschrijvene woede ge
raakte. Hij had dezen haat voor
namelijk aan de gesprekken met 
DIDEROT te danken, dié het eerst 
voor hem den weg der valsche 
wijsbegeerte opende. De meeste 
zijner werken zijn veroordeeld 
of door de bisschoppen of door 
het parlement; maar dat het
welk den meesten indruk ver
wekte was zijn Stelsel der na
tuur. Zie hier hoe op eenen 
waarlijk profetischen toon , de 
advokaat - generaal SEGUIER, in 
8 
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zijn requisitorium tegen dit al-
lerschandelijkste voortbrengsel 
zich uitdrukte: » De goddeloos
heid, zeide hi j , bepaalt hare 
nieuwigheids - ontwerpen niet, 
tot het beheersehen der geesten, 
en om aan ons hart elk denk
beeld der Godheid te ontrukken, 
haar onrustige, ondernemende, 
elke afhankelijkheid vijandige 
geest haakt naar de omverwer
ping aller staatkundige instel
lingen. Hare wenschen zullen 
niet vervuld worden, dan wan
neer zij die noodzakelijke on
gelijkheid van rang en stand 
zal vernietigd, wannéér zij de 
majesteit der koningen zal ver' 
nederd, hun gezag afhankelijk, 
en aan de luimen eener blinde 
menigte ondergeschikt zal heb
ben gemaakt, en wanneer ein
delijk, onder begunstiging dier 
vreemde veranderingen, zij de 
geheels wereld in de regering
loosheid en in al de onheilen 
zal gestort hebben > die er on
vermijdelijk van zullen zijn. 
Welligt zelfs dat, in de verwar
ring en beroerte, waarin zij de 
natiën zullen gewikkeld heb
ben , deze waanwijzen zich voor
stellen om zich boven het ge
meen te verheffen, en tot de 
volken zeggen, dat zij die hen 
hebben weten te verlichten al

leen in staat zijn, hen te be
sturen. • 

THYSIUS (ANTONIUS), in 1603 (*) 
te Harderwijk geboren (MEUR-
SIÜS zegt, in zijnAthenmBata-
vos, dat hij te Antwerpen het 
eerste levenslicht aanschouwde), 
was hoogleeraar in de dicht
kunde en welsprekendheid te 
Leyden, en bibliothecaris van 
de ^universiteit dier stad: hij 
stierf in 1670, volgens PAQUOT, 
en in Maart 1665-, volgens GRÔ  
NOVIÜS , die zijn overlijden aan 
Nic, HBINSIÜS bekend maakte. 
Hij legde zich met het beste 
gevolg toe op de verklaring der 
oude schrijvers, en leverde goede 
uitgaven Variorum genaamd, 
van l.o VELLEIDSPATERCÜMJS, 
Leyden, 1668, in .$.™j - 2,° 
SALUSJTOS , Leyden, 16(55, in 
S.TO. _ 3.o 'VALERHJSMAXIMUS, 
Leyden, in 8 . " ; — i ° SENE-
CCE tragedice,1659; — 6°1* 
COSLÏ LACXANTII opera, leWs 
—• 6." Historia namlis. M is 
eene geschiedenis van ^^f%' 
slagen, welke tusschen oVHoi-
landers en Spanjaarden hebben 
plaats gehad, 1657, in 4,*». 
schoone uitgave; - 7.» Compf 
dium Historia} Batav'W, Wfj 
•— 8.o Ëmreüationes mtscetia-
new, 1639, in 12.m° JM zlJn 

teLlalZ hÜlende uit9av™ ™n M FELLER vind ih**,PM 
Ü »7i lS °P9Tven: jA«- K M , in zijn Vaderlandsch Woordenboek, 
hftht?iSOnder Vm den goboUetijd van Tiran» tóffft'2 
% iL!TjherT te Harderwijk, door de Staten van Gelderland aar 
JiSJi^°* «««.Dordrecht werd gezonden, en zich aldaar zeer onder 
S T t ' frmP,m Stemde Synode in 1618 en 1619gehoudenjve>j> 
tongen beswm'M • metJhet opgegeven geboortejaar omjo'te 
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verhandelingen over onderwer
pen van de H. Schrift en de 
fabelleer.; — 9.° GUIUELMI Pos-
TEUI de Republica seu magis-
tratibus Atheniensium, Leyden, 
1645, in 16.mo

 THYSIÜS heeft 
er twee stukken bijgevoegd: het 
eerste stelt het bestuur van 
Athene voor, sedert het ont
staan dier republiek tot aan 
haar einde j het tweede is eene 
verzameling van verschillende 
attische wetten, uit verschil
lende geschriften der ouden bij
eenverzameld , en in yergelijking 
gesteld met de Roméinsche wet
ten over hetzelfde onderwerp. 
Deze beide stukken zijn op nieuw 
in het licht verschenen in de 
Grieksche oudheden van GRONO-
VIUS , 5.e d l ; —10.° eene uitgave 
der Geschiedenis vwn Engeland, 
door POLYJDORÜS VIRGILIUS; — 
ll.o van AUMJS-GEILÜS , Leyden, 
1661, 2 dl.» in8.v° Hij werd in 
dezen laatsten arbeid bijgestaan 
.door OISELIUS. FREDERIK en JA-
COBOS GRONOVIÜS leverden, in 
1706; eene uitgave van AULÜS-
GEIXÜS, in 4.*°, waarin zij de 
aanteekeningen encommentarièn 
opnamen, in die van THYSIUS 
verzameld. De SALÜSTIÜS van 
dezen schrijver, is mede in 1677, 
te' Leyden gedrukt, en deze uit
gave, ofschoon in alles over
eenkomstig aan die van 1665, 
wordt door de kenners verko
zen , wegens de schoonheid der 
uitvoering. 

TIBALBEI (ANTONIÜS),' t& Fer-
rara geboren, een italiaansch 
en latijnsch dichter, in 1537, 
in den ouderdom van 80 jaren 

L 

overleden, beoefende in het be
gin de italiaansche dichtkunde; 
maar door BEJIBO en SADOLET, 
zijne mededingers, verduisterd, 
wijdde hij zich aan de vreemde 
muzen toe, en genoot, den bij
val des publieks. Zijne lalijn-
sche Gedichten, verschenen in 
1500 te Modena, in 4,t0 in het 
licht; dé- italiaansche waren 
mede aldaar, in 1498, in 4.t0, 
gedrukt. 

TIBALBI. •— Zie PELLEGRINI. 

* TÏBALDI (DOMIMCUS), een 
beeldhouwer en bouwmeester, 
zoon van PJBLLEGRINI , te Bo-
logna geboren, en in 1583 over
leden , heeft in zijne geboorte
plaats verscheiden gebouwen tot 
stand gebragt, waarvan de voor
naamste zijn: het Paleis Mag-
nani, eene Kapel in de kerk 
van den ïï. PETRONIÜS, die door 
Paus CLEMENS VII bewonderd 
werd; de groote Poort van het 
stadhuis; de kerk der H. Maagd 
op de stadsmuren; en eindelijk 
het Tolhuis, een der schoonste 
van Europa, een meesterstuk 
van smaak, en dat alle bouw
kunstenaars heeft doen verbaasd 
staan, wegens de wijze ver-

i
deeling, die in het inwendige 
heerscht, enz. 

* TIBALDI (MARIA FELIX) , uit 
dezelfde familie als de voorgaan-
den, te Rome, in 1707geboren. 
Reeds vroegtijdig gevoelde zij 
neiging voor de schilderkunst, 
welke zij met het beste gevolg 
beoefende, maar wijl de reuk 
der verwen haar zeer hinderlijk 

"1 4 
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was, zoo leerde zij het minia
tuur- en pastel-schilderen, en 
bragt op deze wijze geschied
kundige stukken voort. Men zal 
altijd 'bewonderen haar Avond
maal, ïn miniatuur gecopiëerd 
naar de schilderij van haren 
echtgenoot. Paus BENEDICTUS 
XIV kocht hetzelve voor dui
zend kroonen, en liet het in 
het kapitoolplaatsen. Eenander 
werk, waarin men den uitgele
zen smaak van MARIA FELIX 
opmerkt, is de Dageraad, vol
gens GÜERCINO. Weduwe gewor
den zijnde, gaf zij-haren kin
deren uit de opbrengst harer 
werken, eene uitmuntende op--
voeding. MARIA FELIX overleed 
in ,hare geboorteplaats in 1770. 
— Hare zuster THERESIA TIBAL-
M , in 1776 overleden, heeft 
mede verscheiden stukken in 
miniatuur vervaardigd, die het 
penseel van MARIA FELIX niet 
onwaardig zouden zijn. Men 
noemt onder anderen hare Ro-
meinsche liefdadigheid, volgens 
eene der schilderijen der CA-
RACOIO'S. 

TIBEIUÜS-NERO (CUÜDIUS), Ro-
meinsch keizer, den 16 Novem
ber, van het jaar 42 vóór J. G. 
te Rome geboren, stamde in< 
regte linie af van. AHPIUS-CLAO-
DIÜS, Romeinsch censor. Zijn 
vader was TJBERIDS-FERO , en 
zijne moeder de beruchte LIVIA, 
die met AUGUSTUS in den echt, 
trad,.toen zij vanDEUSDSzwan
ger was. Het was door de kui
perijen dezer listige vrouw dat 
AUGUSTUS henï in kinds-plaats 
aannam. Deze vorst dacht hem 
aan zich 1e verbinden, door hem 

te verpligten van VIPSAMA te 
scheiden, om met JULIA, zijne 
dochter, weduwe van AGRIPPA, 
in den echtte treden; maar deze 
band was zeer zwak. TIBERIUS 
bezat krijgstalenten. AUGUSTUS 
bediende zich met voordeel van 
hem. Hij zond hem naar Pan-
nonië, Dalmalië en Germanië, 

. welke dreigden aan het muiten 
I te slaan, en die mj beteugelde, 

Na den dood van AUGUSTUS, die 
hem tot opvolger in het rijks
bestuur had benoemd, nam TI
BERIUS de teugels van den staat 
in handen; maar deze listige 
staatkundige, nam de opperste 
magfc niet aan, dan na zich 
dringend daartoe te hebben doen 
aanzoeken. Zulks had plaats in 
het jaar 14 na J. C. Men had 
Weldra berouw hem dezelve in 
handen te hebben gegeven. Zijne 
wraakgierige en wreede inborst, 
ontwikkelde zich weldra zpodra 
hij de magt bezat. AUGUSTUS 
had legaten aan het volk ge
maakt > welke TIBERIUS zich niet 
haastte te voldoen. Toen een par-
tikulier, op een openbaar plein 
eene lijkstaatsie zag voorbijgaan, 
naderde hij de baar, en zeide 
tot den doode: » Herinner u, 
wanneer-gij in de Elyzeescne 
velden zult zijn, van aan Aucos-
.TUS te zeggen, dat wij nog niets 
ontvangen hebben van de le
gaten, welke hij onsgemaaw 
heeft." TIBERIUS, van deze spot
ternij onderrigt, deed den spot
ter dooden, terwijl hij hem toe
voegde: Ga selfhm berften, 
dat z-ij voldaan zijn. Hij g»1 

nieuwe bewijzen zijner wreeu-
heid ten opzigle van AiiCHEaut., 
koning van Cappadocw. w»L 
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vorst had hem geenerlei hulde 
bewezen, toen hij, onder de . 
regering van AUGUSTUS, teltho-
dus in ballingschap was. TIBE-
jurjs noodigde hem uit om naar 
Rome te komen, en stelde de 
vleijendste beloften in het werk, 
om hem derwaarts te lokken. 
Naauwelijks is deze vorst aan
gekomen, of men werpt hem op 
twee beuzèlachlige beschuldigin
gen, in eene duistere gevange
nis, waarin hij, door verdriet 
overstelpt en van kommer stierf. 
Deze wreedheden waren slechts 
de voorloopers van grootere wan
daden. Hij liet JULIA, zijne 
vrouw, GEMUNICÜS, AGBIPPINA, 
DRÜSDS haren zoon, NERO ster
ven. Zijne bloedverwanten, zijne 
vrienden, zijne gunstelingen, 
werden-de slagtoffers zijner wan
trouwende jaloerschheid (zie SE-
JANUS). TIBEKIUS schaamde zich 
eindelijk te Home te blijven, waar 
alles hem zijne misdaden voor 
oogen stelde, waar elke familie 
hem den dood van haar hoofd 
verweet, waar elke stand den 
dood van zijne doorluchtigste 
leden betreurde. Hij begaf zich 
in het jaar 27 naar het eiland 
Caprea, alwaar hij zich aan de 
schandelijkste buitensporigheden 
overgaf. Hij had eene geheele 
schaar jeugdige knapen, welke 
bij tot zijne eerlooze vermaken 
deed dienen. Hij vond zelfs 
nieuwe soorten van ontucht uit, 
benevens namen om dezelve aan-
teduiden, terwijl schandelijke 
bedienden, met de zorg belast 
werden, hem alom nieuwe voor
werpen op te sporen en de kin
deren zelfs uit de armen hunner 

L 

ouders weg te rukken. Gedu
rende den loop van een eerloos 
leven, dacht hij noch aan de 
legerscharen, .noch aan de ge
westen, noch aan de verwoes
tingen, welke de vijanden aan 
de grenzen konden aanrigten. 
Hij liet de Daciè'rs en Sarmaten 
zich van Mwsië meester maken, 
en de Germanen Gallis verwoes
ten. Straffeloos zag bij zich be-
leedigen door ARTABAN, koning 
der Parthers, die, na vijande
lijke invallen in Armenië te heb
ben gemaakt, hem bij beleedi-
gendé brieven, den moord zijner 
bloedverwanten en vrienden, en 
zijne schandelijke ledigheid ver
weet, terwijl hij hem aanspoorde, 
om door eenen vrijwilfigen dood, 
den haat zijner onderdanen te 
boeten. In het 2S.« jaar zijner 
regering benoemde hij CAJUS GA-
LIGULA tot zijnen opvolger. Hij 
werd tot deze keuze bepaald , 
door de ondeugden, welke hij 
in hem had opgemerkt, en welke 
hij in staat oordeelde, om de 
zijne te doen vergeten. Hij was 
gewoon te zeggen: » dat hij in 
den persoon van dezen jongen 
vorst, eene slang voor het Ro-
meinsche volk, en een faëton 
voor het overige der wereld op-
rigtte." Eene bewering, waar
van de uitkomst slechts het 
eerste gedeelte bewaarheedde. 
Deze verachtelijke vorst over
leed te Misena, in Campanië, 
den 16 Maart van het jaar 37 
na J. G. Men beschuldigde CA-
LÏGBLA hem geslikt te hebben. 
TIBERIÜS bezat genie; SÜETOMÜS 
zegt, dat hij hel grieksch en 
het latijn even wel sprak, en 
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dat hij lierdichten had vervaar
digd, op den dood van Lucrus 
CJESAR, kleinzoon van AUGUS
TUS. Wen heeft ten allen tijde 
opgemerkt, dat vorsten, wier 
hart bedorven, en geest ver
dwaald was; gevaarlijker en 
wreeder werden door de beoe
fening der letteren. Alvorens 
echter de' zatheid en eigenzin
nigheid der magt hem geheel 
bedorven hadden, kon hij te
genspraak dulden,, en men haalt 
van hem meer dan eenen trek 
van gematigdheid en regtvaar» 
digheid aan. Maar, waar is de 
dwingeland, aan wien niet eeni-
gen loffelijken trek ontsnapt (zie 
ANDROMCÜS I). Ofschoon wreed 
te Rome, spaarde hij echter soms 
zijne overige onderdanen: even 
alsof de Voorzienigheid, bijzon-
derlijk en uitsluitend op de Ro
meinen, een verfoeijelijk volk 
geworden, het gewigt van een 
wreed en bloeddorstig despatis-
mus wilde doen drukken (zie 
CALIGUU). Hij antwoordde aan 
de landvoogden der-provinciën, 
die hem schreven, dat men de
zelve met belastingen behoorde 
te overladen: Bat een goede her
der zijne kudde moest scheren, 
maar niet villen. Het is aan 
dezen vorst dat PILATUS schreef, 
alles wat er ten opzigte van JE-
sos CHRISTUS was voorgevallen.' 
TIBERIUS , van zijne godheid over
tuigd , stelde aan den 'senaat 
voor, Hem onder de goden op-
tenemen; maar de senaat wei
gerde zulks, en God gedoogde 
niet, dat zijn Zoon, met die 
gedrogten. zou vermengd wor
den, waarvan cle menschen zich 
goden hadden gemaakt. De kei

zer bleef echter bij zijn gevoe' 
len, en bedreigde, volgens den' 
H. CHRYSOSTOMUS (Hom. 27, in 
II Cor.), diegene met den dood, 
welke de aanhangers van J. C. 
zouden beschuldigen. Een nieuw 
bewijs van hetgene, wat milord 
JENYNS , in zijn oordeelkundig 
en diepzinnig Onderzoek des 
Christendoms zegt: »dat de los
bandige .en zedelijk diep bedor
ven menschen, minder van het 
rijk Gods verwijderd zijn, dan 
de trotsche. en vitzuchtige filo-
zofen" (zie MARCUS-AUREUUS). 
[TIBERIUS had over zijn leven 
zeer beknopte Geilenlisehnjm 
geschreven, die, even als zijne 
gesprekken waren, vol ftuicne-
larij zijn. Deze gedenkschriften 
waren de geliefkoosde lectuur 
van DOMITIANÜS.] Men kent het 
treurspel van TÏBERHJS, CLOOI 
MARIA JOZEF CHENIER. 

• TIBERIÜS-ABSIMARDS. - Zie 

ABSIMARUS. 

TlBERIüS-KoNSTAMnR.tój 
van het Oostersche rijk, J « g 
in Thracië geboren, alwaar j 
eerst schrijtaeester was J o g 

geworden zijnde, onderschep 
hij zich door zijnen g * eJ 
zijne dapperheid en verh^iJJ 
o i r z p e verdiensten tot f 
eerste waardigheden ^ n 3 
JCSTINÜS de Jonge, overw 
lijfwacht hij kapitein * as, ^ 
koos hém tot zijnen amg, 
noot, en verhief hen,^n 5f; 
tot (tem. Door zijne ^ 
dige hoedanigheden schonk U 
luker aan den troon en aana 

keizerlijke sieraden. Z ü ; e | n 
stalte-was majestueus, en <J 
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gelaat regelmatig. Door den dood 
van JUSTINUS, in 578, alleen mees
ter van het rijk geworden zijnde, 
versloeg hij, door zijne veldhee-
ren, HORMISDAS , zoon van CHOS-
KOÈS. Daar de keizerin SOPHIA , 
weduwe van den laatsten kei
zer, het bed en den troon van 
den nieuwen niet had kunnen 
deelen, zoo smeedde zij eene 
zamenzwering tegen hem. Ti-
BERIUS -werd er van onderrigt 
en tot eenige straf beroofde hij 
de medepligtigen van hunne goe
deren en waardigheden. Deze 
vorst overleed in 582. De tra
nen , welke de volken op zijn graf 

• stortten, strekken zijner gedach
tenis tot roemrijker eereteekens, 
dan de welsprekendheid der be
kwaamste schrijvers. MAURITIUS 
zijn schoonzoon, volgde hem op 
als keizer. 

TiBEiuus, een berucht bedrie
ger , nam in 726 dien naam aan, 
en wilde doen gelooven, dat hij 
uit het geslacht der keizers was, 
ten einde daardoor den troon te 
beklimmen. Hij had reeds eenige 
volken van Toskqnm verleid, 
die hem tot AUGUSTUS hadden 
uitgeroepen , toen de exarch van 
Ravenna dezen bedrieger, in een 
kasteel belegerde, waarin hij de 
wijk had genomen, en hem het 
hoofd liet af houwen, hetwelk 
hij aan LEO den Isauriër zond. 

TIBUIAUS (Auxüs-ALBius),een 
Romeinsch ridder, te jRo»je,in 
het jaar 43 vóór J. G. geboren. 
HOKATIUS, OviDius, MAGER, ston
den met hem in vriendschaps
betrekking. Hij volgde MESSALA 
CORVINUS, in den oorlog van 
het eiland Corcym; maar hij 
verliet weldra de loopbaan der 
wapens en keerde naar Rome 
terug, om er in de verwijfdheid 
en vermaken te leven. Zijn dood 
viel voor kort na dien van VIR-
GIMUS , in het jaar 17 vóór J. C. 
(*) De groote goederen zijner 
familie werden hem ontweldigd 
door de soldaten van AUGUSTUS, 
en werden hem niet vergoed, 
wijl'hij verzuimde zijn hof aan 
dien keizer te maken, die be
wierookt wilde worden. Zijn 
eerste werk was de lofrede van 
zijnen edelmoedigen beschermer 
MESSALA; later wijdde hij zijne 
lier aan de minnarijën toe. Zijne 
eerste neiging viel op eene vrij
gemaakte slavin; HORATJUS werd 
zijn medeminnaar: hetwelk aan
leiding gaf, tot een vrij verne
derend geschil, tusschen deze 
beide beroemde mannen. Ti-
BüUiU's heeft zamengesteld vier 
boeken met Treurzangen, even
zeer geacht, om de sierlijkheid 
en de zuiverheid van stijl, als 
verachtelijk om, de wellust!* 
ge schilderingen en uitdruk
kingen. Men vindt er echter 

(*) Het volgende puntdicht, vervaardigd door DOMITIUS MARSUS, tijd
genoot dezer beide dichters, bewijst in de daad, dat TIBUUUS, den 
dichter der /Eneïs kort overleefde. 

Tu qnoquo Virgilio comitora non toqua, I i ln l l e , 
fllora juveaetn campos misit atl Elysios, 

Jfu lorot out clegis molles qtii floret amores, 
Aut cimurot forti rsgia liitUa. peiie. 

Fr. Vervolgers, 
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onverdachte huldigingen in, der 
deugd toegezwaaid, zelfs van 
die, welke de dichter het minst 
geëerbiedigd heeft, de zuiver
heid des harten namelijk; zoo 
als men zulks ziet in deze dicht
regelen des eersten Treursangs 
van het tweede boek, waarin 
hij de onbestaanbaarheid aan
duidt der heilige bedieningen, 
met de zinnelijke vermaken: 

Vos quoi^uc obesso procul jubeo t cliaoetïïtc 
; al, aria 

O ûcia tiiüt hesterna gandia nocte Yeniis, 
Costa placcnt Sivperis; pura cum monto 

•venitc, 
Et puris manioits aximilQ femtis aquam. 

"Welke aanhaling alleen voldoende 
zoude zijn, om door de beken
tenis der heidenen, den onge
huwden staat der geestelijken te 
regtvaardigeh (*). Ovroros, zijn 
.vriend', heeft op zijnen dood, 
eenen schoonen Treurzang ver
vaardigd. De Werken: van Ti-
B0tLüs komen gewoonlijk voor 
niet die van andere losbandige 
schrijvers vereênigd. Onder de 
vier 'boeken zijner treurzangen, 
komen de geleerden vrij alge
meen overeen, om de echtheid 
van het laatste in twijfel te 
trekken. 

TICHO-BRAEÉ, TYGE pfTYCHo-

BRAHÉ, zoon van OXTO BBAHÉ, 

heer van Knud-Sturp, in De-
nemwrhn, sproot uit een door
luchtig , uit Zweden oorspron
kelijk huis, en werd den 13 
December 1546 geboren. Eene 

buitengewone zucht voor de wis
kundige wetenschappen, die zich 
reeds in zijne kindschheid hij 
hem openbaarde, gaf te kennen, 
wat er van hem te wachten was. 
Toen hij in den ouderdom van 
14 jaren, eene zonsverduistering, 
op denzelfden oogenWik zag 
plaats hebben waarop desterre-
kundigen haar voorzegd hadden, 
beschouwde hij dadelijk de ster-
rekunde als eene goddelijke we
tenschap , en wijdde zich geheel 
en al aan dezelve toe. Men zond 
hem naar Leipsig, om er de 
regtsgeleerdheid te beoefenen, 
maar buiten weten zijner mees
ters, wendde hij een gedeelte 
van zijnen tijd aan, om ster-
rekundige waarnemingen te ma
ken, la. Denemarken terugge
keerd, trad hij in den echt met 
,eene boerin van Kmd-Shirp. m 
ongelijke huwelijk, haalde hem 
de verontwaardiging zijner ft-
milie op den hals, met welke 
de koning van Denemarken hem 
echter weder verzoende. Na ver
schillende reizen in ftófo>eaƒ 
Duitschland, alwaar de kei»» 
en verscheiden andere vors en. 
hem door aanzienlijke poste 
wilden ophouden, verkreeg ft 
van FBÉMBIK II j ^ S j 

Denemarken, het e i l a n d » 
met eene aanzienlijkejaarweü e. 
Hij bouwde aldaar niet groote 
kosten, op koninklijkere^«g 
het slot Urmienbörg, wj®i bewonderenswaardigen toren van 

. (*) VIRGIUÜS plaatst de kuische en zuivere priesters ouder de hêio». 
«ie wegens hunne deugden in de EUzesche Velden worden opge«<» 

Om'qut! aaccrilolio costï, duin vita mammal. 

/Enmd.m,em-
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Stelléborg; hij bragt aldaar meer 
dan 20 jaren door met het doen 
van waarnemingen, en het ver
vaardigen van hem noodige werk
tuigen, voornamelijk vaneenen 
hemel-bol van zes voeten dia
meter, den grootsten en schoon-
sten, die toenmaals bestond. 
CHRISTIAAN IV, koning van De
nemarken, en JACOBDS VI, koning 
van Schotland, vereerden hem 
met hunne bezoeken. Het was 
in deze afzondering, dat hij het 
wereldstelsel uitvond, hetwelk 
zijnen naam draagt, waaruit de 
kristallijnen hemel, de bijkrin-
gen en andere onaanneemlijk-
heden van dat van PXOLEMEÜS 
verbannen zijn. De drie opperste 
planeten hebben de zon tot 
middelpunt; en terwijl zij van 
hare loopbaan afwijken, om haar 
door eene soort van aantrek
kingskracht, in haren jaarlijk-
schen loop, rondom de aarde, 
in zeker opzigt, te volgen, 
brengen zij het verschijnsel des 
teruggangs te weeg. Dit stelsel 
wordt thans door de wijsgeeren 
verworpen wijl dat van COPER-
KICDS eenvoudiger en natuurlijker 
schijnt, ofschoon hetzelve, zoo 
als men gewoonlijk zegt, niet 
bewezen is (zie COPERRICÜS) ; 
men moet zelfs bekennen, dat 
de groote tegenwerping, welke 
TICHO tegen de beweging der 
aarde maakte, te welen, de 
verbazende, en onbegrijpelijke 
grootheid der vaste sterren, 
welke de jaarlijksche loopbaan 
der aarde evenaart of dikwijls 
zelfs verre overtreft, nog altijd 
bestaat; zoodat de buitengewone 
snelheid der Iiemelbollen, als I 
net graf van het stelsel van. 

TICHO beschouwd, ten minste 
kan opwegen, tegen het onbe
grijpelijke van derzelver massa's 
in dat van COPERNIGUS. Vroeger 
kwamen de aanhangers van 
COPERNICÜS openhartiglijk voor 
deze waarheid uit. TICHO haalt 
bijzonder aan de bekentenis 
van den beroemden ROTHMAN 
(Letlr. Astron. 1 dl. blz. 192). 
Memini inter alia mihi dixisse, 
si Copemima hypothesis in rei 
verilate constant, necessarium 
fore, ut plemque afflxce steil® 
totwm annuum orbem, smsphss' 
ram solis sua vera quantitate 
superarent, antequam tam inex-
hausta distantia, qualem illis 
necessario Copemici attribuitra-

. tiocinatio, visibilem iis concederet 
qualitatcm. Wijl deze bewijsre
den steunt op het gemis van 
verschilzigt of parallax, veree-
nigd met den schijnbaren dia- / 
meter der sterren, zoo hebben < 
degene, die er zich van] wilden 
losmaken, in het begin de pa-
rallax verdedigd; daar men de 
dwaling echter weldra inzag, 
hebben zij den diameter aange
nomen , en denzelven zoo veel 
mogelijk verkort. Daar zij zagen, < 
dat de oude maten, niet met 
hunne schikkingen overeenkwa
men, zijn zij er op bedacht ge
weest de eene meer de andere 
minder intekorten. —- Wat er 
ook van de verschillende stelsels 
wezen moge, welke strekken, 
om ons de zamenstelling van 
het heelal voortedragen, zoo 
heeft een nieuwere schrijver de
zelve wïjsselijk, in eene als het 
ware enkele aanmerking weten 
te vereenigen: » Welke sterre-
kundige kan , indien, hij zijne' 
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blikken op de onmeetbare uit
gestrektheid der hemelen Vestigt, 

'aldaar die drievoudige beweging 
zien en waarnemen, welke de 
magt er welligt ten koste der 
wetenschap'ten toon spreidt, 
wanneer dezelve-werkelijk in de 
zon en in de sterren bestaat; 
wie voegt aldaar op eene zoo 

, bewonderenswaardige wijze de 
magt en de wijsheid zamen, 

-indien dezelve werkelijk enkel 
in den aardbol bestaat, zonder 
er het bestaan va'n eenen God 
in te ontdekken en te gevoelen, 
het bestaan van eene oneindige 
magt en een oneindig -verstand, 
waardoor eene zoo Onbegrijpe
lijke aaneenschakeling van ver
schijnselen, eene zoo onbegrij
pelijke orde'van z'aken, gevormd 
en Vereenigd is ?" TICHÓ heeft 
zich vooral beroemd gemaakt, 

. door zijnen ijver ter bevordering 
der stérrekünde, welke hem meer 
dan honderd duizenkroonendeed 
uitgeven. Hij bepaalde den af
stand der sterren van den eve
naar, en den stand der gesternten. 
Hij nam er alzoo 777 waar, 
waarvan hij een' catalogus ver
vaardigde ; hij onderwierp de 

'sterrekundige refractiën aan be
rekeningen, en ontwierp refrac
tie-tafels voor verschillende hoog
ten. Maar eene wezenlijke dienst 
die hij ons bewezen heeft, is 
drie verschillende bewegingen in 
de maan ontdekt te hebben, 
welke dienen, om haren loop te 
verklaren. Nog heeft hij eenige 
ontdekkingen omtrent de plane
ten gemaakt. Deze geleerde ster-
rekundige was ook een bekwame 
scheikundige; hij maakte zulke 
zeldzame ontdekkingen, dat hij 

een aantal ziekten genas, welke 
voor ongeneeslijk werden gehou
den. Nadat de vijanden welke 
hem zijne eenigzins hekelachtigo 
inborst berokkend had, hem bij 
CHRISTIAAN, koning van Dene
marken, belasterd hadden, werd 
hij van zijne jaarwedde beroofd. 
Hij verliet alstöen zijn land, en 
begaf zich naar Holland; maar 
op sterken aandrang van keizer 
RUDOLF II , nam hij de-wijk naar 
Praag. Deze vorst stelde hem 
schadeloos voor al zijne verliezen 
en overlaadde hem met welda
den. TICHO overleed in 1601, 
aan eene belemmering in de wa
terlozing , eene kwaal, welke 
eenè dwaze schroomvalliglieid, 
aan de tafel van eenen groote 
hem berokkend had. Zijae ge
stalte was middelmatig, maar 
zijn gelaat bevallig. In een ge
schil, wegens minnanjen, naü 
hij zijnen neus verloren; niaar 
hij herstelde dit verlies, door 
zich eenen neus te vervaardigen, 
zamengesteld uit eene gemengde 

stof, van goud, zilver en wj . 
met zoo veel kunst aangebrag. 
dat het bedrog niet dan mj 
moeite te ontdekken was; een 
geheim , dat naar het schijn, 
met hem gestorven is, verffl» 
personen, die er zeer v m 
lang bij hadden, om h * g j 
aantewenden, er later met in l j 
ben kunnen slagen. Hijwasg 
liefdadig; en genas•versbe^J 
zieken, zonder eemge belo n l J 
te vorderen. Het vuur znnervei 

beeldingskracht, bo«<gde W 
smaak in voor de dichtonde, 
hij maakte verzen, d0.CI1

f„nn. 
der zich aan eenige ̂ e b t e on 
derwerpen. Hardnekkige aai 
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zijne gevoelens gehecht, kon hij 
niet dan met moeite tegenspraak 
dulden. Hij was met' die dwaas
heden en eene zekere zwakheid 
van oordeel en vermogen, be-
hebt, welke men in bijna al de 
beroemde sterrekundigen heeft 
opgemerkt, en welke PASCAL, 

SCALIGBR en BES FONTAINES, als 
het uitwerksel hebben beschouwd 
eener al te ingespannen beoefe
ning der wiskunde. De ontmoe
ting eener oude vrouw of van 
eenen haas scheen hem toe een 
slecht voorteeken te zijn; als 
eene godspraak raadpleegde hij 
eenen door hem gevoed wordende 
krankzinnige (zie WOLFF — 
CHRISTIAAN —). Zijne voornaam
ste werken ziju: 1.° Astronomie 
instauratm mechanica, 1598, in 
fol. j — 2.° de mandi wtherei 
recentioribus phmnomenis Pro-
gymnasmata (libri duo) Uranien-
borg, 1589, 2 dl.», in 4. t0; •--
3.° Épislolarum astronomicarum 
liber, 1596, in 4.t0

 JESSENIÜS 
heeft zijn Leven in het licht ge
geven, Hamburg, 1601, in 4.t« 
— Zijne zuster, SOPHIA BEAHÉ, 
muntte uit in de dichtkunde, 
en men heeft van haar eenen 
Brief, in latijnsche verzen. 

TICHONIÜS , een schrijver der 
donatisten,' onder de regering 
van THEODOSIUS den Groote, be
zat veel geest en geleerdheid. 
Men heeft van hem Verhande
ling over de regels om de hei
lige Schrift ie verklaren; de 
H. AceüSTisüs heeft er eene ver
korting van geleverd in zijn 3.e 
boek der Christelijke leer. Men 
vindt dezelve in do Bibliotheek 
der kerkvaders. TICHONIÜS is 

tegenwoordig erkend als de wer
kelijke schrijver van het Com-
mentarium op den H. PAULUS, 
hetwelk men aan den H. AM-
BROSIÜS had toegeschreven.' —> 
Zie Eist. Utt. de France 12.° 
dl. Voorrede. 

* TIEDEMAKN (DIETMCH), een 
Duitsch hoogleeraar, den 3 April 
1745, te Bremerwörde, in het 
Hanoversche, geboren, maakte 
.uitmuntende studiën, doch wist 
gedurende verscheiden jaren niet, 
aan welke wetenschap hij zich 
bij voorkeur zoude toewijden. 
Hij ondernam eerst liet lezen der 
geschiedenis en der mistieke boe
ken; verbeeldde zich vervolgens 
met eer den gewijden leerstoel 
te kunnen bekleeden, en beoe
fende te dien einde de godge
leerdheid , die hij echter weldra 
liet varen, om zich op de regtsge-
leerdheid toeteleggen. Hij slaagde 
daarin niet beter, en in den ou
derdom van 21 jaren, nam hij 
het besluit, om zijne wezenlijke 
neiging voor de schoone letteren 
en de wijsbegeerte optevolgen. 
Deze laatste wetenschap werd 
het voornaamste voorwerp zij
ner vlijt en hij beoefende vooral 
de verschillende stelsels derzelve 
en hare geschiedenis. Hij scheen 
eerst tot het materialismus over-
tehellen, omhelsde vervolgens de 
denkbeelden van TETEN, en hield 
zich eindelijk bezig met ziel
kunde en zedekundige wijsbe
geerte. In het begin was hij 
zeer dogmatisch', helde later tot 
het scepticismus over, en in rij
pere jaren volgde hij die zachte 
wijsbegeerte, waarvan de zede* 
leer de grondslag is, en die te-
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gelijkertijd den geest en het hart 
voedt..' Hij was tot hoogleéraar 
der wijsbegeerte aan de univer
siteit , van Marburg benoemd, 
alwaar hij in 1803 overleed. Hij 
heeft een aantal werken' nagela
ten , waarvan wij de volgende, 
willen aanhalen: 1.° Qum fuit 
artium magicarum origo; qüo-
moclo illm ab Asice populis ad 
Grcecos atque Romanos, et ab his 
ad cmteras gentessint propogata, 
quibusque ratiohibus adducti fae-
rint ii, qui adnostra usque tem
pora casdem vel defendcrint vel 
vppugnarint, Marburg, 1787, 
in 4.'°; —• 2.° Bialogorum PJLA-
TOJSIS argumenta exposita et il-
lustraia, Twee-Bruggen, 1786, 
in 8.™ Dit werk werd zamen-
gesteld voor de uitgave van 
PLATO, te Twee-Bruggen ge
drukt; ~-- 3.° Wasporingen over 
den oorsprong der talen, Riga', 
1772, een uitmuntend werk, 
hetwelk van schrijvers ervaren
heid in de oude en nieuwere 
talen getuigt; — 4.° Stelsel der 
Stoïsche wijsbegeerte, waarvan de 
voorrede van den beroemden 
HEYKE is, Leipzig, 1776,3 dl.*, 
in .8/«>; — 5.o Nasporingen 
over den mensch, ib, 1778, 3 
dl.« in 8.vo; _ 6.o Geest der 
bespiegelende wijsbegeerte, van 
THALGS tot BERKELEY, Marburg, 
1787-1787, e-dl> in 8.vo,' 
zeer op prijs gesteld; — 7.° 
Eandboek der zielkunde, met 
de levensschets des schrijvers, 
in het licht gegeven > Leipsig, 
1804, in 8,-ro;— 8fi eene Ver
taling (in het hoogduitsch) der 
Reis van DËNOM door Opper- en 
Neder-Egypte, met belangrijke 
aanteekeningen verrijkt, enz. i 

TlEFFENTHALEE. — ZiliTlIlEF-
FENTHALER. 

f TlELMAWS (COBKEWOS), (6 
Brussel in 1560 geboren, be
gaf zich, na zijne lagere scholen 
volbragt te hebben, in de orde 
van den H. FRANCISCDS, in de 
provincie van Neder -Duitsch-
land. Zijne verdiensten en be
kwaamheden, deden hem tot 
bedieningen en waardigheden be
stemmen. Hij werd gardiaan van 
verschillende kloosters, en onder 
anderen'van dat van i t o . Zijne 
oversten belastten hem ook met 
het gewetensbestuur van eenige 
vrouwen-kloosters, en in het bij
zonder van dat üer Anwonciaden 
van Antwerpen. Hij nam die 
betrekking in 1624 waar. Pater 
TIELMANS bezat daarenboven den 
rang van definilor zper provin
cie, en overleed in het klooster 

te Tongeren, den 30 October 
1634. Men heeft van hem de 
volgende werken; ï.°Set leven 
van S. Franciscus door den iic^ 
lige Bonavenhira: overghesetaoor 
B. Cornelius Thielmmnus, l» 
ven, 1598, in^;--2okxbo 

Vitaj. Ben Boom des levens, ge 
maecldinHLatyndoordenU-M-
raphischendoctoorBonWi^ 
,sIIertogenboscli,16^,f}fK!t - 8.o Leven mn de H. Ma f et 

Clara, eerste PlantltenderUf 
rissen, enz., Anhoerpen, WJ\> 
m i9mo- _ 4.° Cort verliw 
van hk leven der Beym^ 
S. Frmciscus-order; 's/ff"' 
1620, in 1 2 . - , - & • £ £ * : 
ciorum S. Francisci,el Consor 
rum S. Clam. ^emj^f-f^ 
SchalisBaylon,PetndeMan 
tam, NicolaïFaclms, FrantW 
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Titelmanni, Colohe et Joannm 
Valèsice Reginai Franeice, Ant
werpen, 1622, in 4.toj — 6." 
Soliloquium S. Bonaventurte, 
of Alleensprake des H. Bona-
venlura; titel den ghcestelyeken 
Nachtegael op de passie des Mee
ren , ende den A. B. der Beli-
gieusen, Antwerpen, 1624 , in 
12.mo • — 7.o Stimulus divini 
Amoris, dat is Gulde Spore der 
Goddelycker liefde, naar het La
tijn van den H. BONAVENTÜKA; 
— 8." Sex alee Seraphim. De 
ses vleughelen der Seraphinen 
mede, naar BONAVEHTUBA, Ant
werpen, 1626, in 12.m o ;-~9.° 
Het leven van de H. E, Marte-
laeren van Japoniën, Gorcum, 
Praglie, Alcmaer, enz., Leuven, 
1628, in fol. met platen; — 
10.° Schal der mcditdtiën van 
dm Eerw. •pater Joannes Bnsmus 
der societeyt Jesu, Antwerpen, 
1628, in 12.moj — 11.° Sera-
phische Historie . . . . Met het 
leven des E. Vaders Franciscus, 
ende der E. E. uyt z-yne dry 
orden, Leuven, 1630, in fol. 
met platen; — 12.° Éurte he-
schryvinghe dër keyserlicke stadt 
Aken, en de heylighe relequiën 
die daer te sten zyn, enz., Aken, 
1641, in 12.»» 

TIERKEY (GEOKGB), lid van het 
lagerhuis in Engeland, te Gi
braltar, den 20 Maart, 1761. 
geboren, was de zoon vaneenen 
handelaar, die hem zijne stu
diën in het collegie van Eton 
deed volbrengen. Na de regts-
geleerdheid beoefend te hebben, 
trad hij de parlementaire loop
baan in, welke de dood vaa 

XXIII DEEL. J 

drie broeders, van welke bij 
eene aanzienlijke fortuin erfde, 
hem gemakkelijk maakte te vol
gen. Na eene even zoo kostbare 
als vruehtelooze poging, werd 
hij' door het vlek Southwark, 
in 1796, als afgevaardigde be
noemd. Een uitmuntend rede
naar zijnde, nam hij plaats in 
de reijen der oppositie, en ver
klaarde zich ten gunste der 
Fransche omwenteling. TIEU-
KEÏ bewees ook zeer ervaren te 
zijn in het stuk der geldmid
delen en in de Indische, aange
legenheden. In 1798 had hij, 
ten gevolge van eenige beleedi-
gende uitdrukkingen, lusschen 
hem en PITT gewisseld, een 
tweegevecht met dien minister; 
PITT maakte een einde aan het 
geschil, door zijn derde schot 
in de lucht te doen. TIEBNEY 
ging voort het stelsel van coa
litie en van subsidiën te bestrij
den , welke Engeland aan de 
Frankrijk vijandige mogendhe
den betaalde, en droeg eene 
motie voor tot den vrede. In 
1799, had hij; bij gelegenheid 
eener landing der Engelschen 
in Holland, aan de ministers 
verweten, dat zij tegen de Fran
sche natie enkel den oorlog voer
den, om de herstelling van het 
huis van BOURBON te bewerken, 
dat, zeide hij, altijd de vijand 
van Engeland was geweest. In 
1802, verschafte hem eene ver
andering van ministerie, winst
gevende posten, die zijnen geest 
van oppositie eenigzi'ns deden 
buigen. Onder PITT, onder Fox 
en onder lord (TREMULE , was 
TIERNEY hoofd-secretaris van het 

rn 
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bestuur Van Ierland, daarna chef 
der controle voor de Indische aan
gelegenheden. Zijne oude la'slge-
vers van Soulhmrk verkozen in 
zijne plaats eenen anderen candi-
daat; maar hij werd door'een vaa 
het gouvernement afhankelijk 
vlek tot het parlement benoemd. 
Andermaal sloot hij zich in 1807, 
bij de oppositie aan, laakte den 
slavenhandel, het bombarde
ment van Koppenhagen, den 
engelschen veldtogt in Spanje, 
in 1809, de openbaarheid , aan 
de zaken der prinses van Wallis 
gegeven, het gedrag der minis
ters ten opzigte van den oorlog 
in de Yereenigde Staten, enz. 
TIERNEY werd in Julij 1816, 
door eene ziekte aangetast, die 
zijn leven bedreigde. Maar toen 
hij, den 6 Mei 1817, weder in 
het parlement verscheen, bewees 
hij dat zijne talenten niets ver
loren hadden. Deze staatkundige 
man is een treffend voorbeeld 
van de kleinachting, waarin 
men met eene gröote begaafd
heid kan vervallen, en zulks 
door wispelturigheid van gedrag 
en besluiteloosheid van karakter. 
Er was een tijd, waarin vele 
Engelschen hunne kinderen on
der den naam van TIERNEY lie
ten doopen j later gaven dezelfde 
kiezers hunne verachting voor 
hem te kennen, door aan hunne 
honden eenen naam te geven, 
welke\ zij vroeger zoo zeer ge
huldigd hadden. TIERNEY is in. 
1830 Overleden. Zie hier, hoe
danig hij door een' man van 
verdienste beoordeeld is :» Min
der schitterend -dan Fox, was 
hij vruchtbaarder in bewijsre-' 
clenen: zoo alsBüRKB ofWiND'-

HABI drong hij niet in de diepte 
der wetenschap of in de spits-
vindigheden der bovennatuur-
kunde door; hij bezat niet de 
vaardige wederantwoorden vaa 
SHÉRIDAN , maar zijne scherper-
bijtende, meer hevige invallen 
bevingen de toehoorders _ veel 
sterker. Weinig ervaren in de 
praktijk der zaken, gebeurde 
het hem dikwijls, dat hij zich 
op een terrein deed verplaatsen, 
dat hij, zoowel wat het finan-
cieele of het huishoudelijke be
treft, niet grondig kende; het 
was aldaar dat P m weder ge
heel zegevierde, en hem tot het 
uiterste vervolgde." TIERNEY 
heeftïn het licht gegeven: 1.» 
Brief aan den zeer achtbaren 
HENDRIK DUNDAS, over den toe
stand der Oost-Indische mat-, 
schappij, 1791, inS?\naam
loos Dit is'.eene cnüek, welke 
GEORGE ADANSON trachtte te we
derleggen; - 2.o Een twd 
Brief aan DUHBAS om den staa 
van zaleen der Indische m^ 
«•ham/M - — 3." twee Bries» 
172ne petitie van ftW* . 
ter, 178i ,Wj-:&°*£ 
zenlijke toestand dei' Oost-m 
sche maatschappij, WwWk 

hareregten en privilegiën, i'»'> 
in 8.™ 

TlFERNAS Of TlPHEBNAS H g 
60BID8), te Tiferno mjm 
geboren, maakte zich sera 
kwaam in de kenms i j n W 
grieksch, en' onderwees mj 
?oem deze taal te P f ^ j n J 

Venetië, hij overleed m f» 
genoemde stad, in 1«*> 
Sen ouderdom van 50 j u » , door benijders van zijnen roen, 
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naar pien zegt, vergeven. Men 
heeft van hem: 1.° Latijnsche 
gedichten, achter die van* Au-
SONIÜS enz. Venetië, 1472, in 
fol., en afzonderlijk in4. t 0 ; —<• 

' 2.° de Vertaling der zeven laatste 
boeken van STRABO, waarvan 
de tien eerste van GUARINO zijn, 
hyon,< 3559, 2 dl.» in 16.«"> 

TIGLATH-PILESAR. — ZieTHE-
GLATH-PHALASAR. 

TIGRANES of TYGRANËS, koning 
van Armenië, vereenigde Syrië 
met zijn rijki De Syriërs, de 
verschillende omwentelingen, 
welke hun land verwoestten, 
moede, hadden zich in het jaar 
85 vóór J. C. aan hem over
gegeven. Hij voerde den oorlog 
tegen de Romeinen in het belang 
van MITHRIDATES, zijnen schoon
zoon , maar hij werd bij herha
ling door LÜCUIXÜS en POMPE-
JÜS overwonnen. De tweede zijner 
zonen, mede TIGRANES genaamd, 
stond tegen hem' op, en, na 
overwonnen te zijn, nam hij 
zijne toevlugt tot PHRAATES , 
koning der Parlhers, met wiens 
dochter hij gehuwd was. Door 
zijnen schoonvader ondersteund, 

- wapende zich de jonge prins op 
nieuw tegen zijnen vader; maar 
daar hij de gevolgen van zijnen 
opstand vreesde, zoo stelde hij 
zich onder de bescherming der 
Romeinen. TIGRANES , de vader, 
volgde zijn voorbeeld. POMPEJDS 
waarborgde hem den troon van 
•Armenië, op voorwaarde van 
eene schatting voor de krijgs-
kosten te belalen, en gaf aan 
zijnen zoon het gewest Sopliene; 

maar deze jonge vorst, met zijn 
aandeel ontevreden, haalde zich 
door zijn gemor, de ontevreden
heid van POMPEJOS op den hals, 
die hem in boeijen deed klin
ken. TIGRANES, de vader, was 
een moedig, maar wreed vorst. 

Tm (SALOMON VAN), in 1643, 
te Weesp, in Noord-Holland, 
geboren, drong zich in eene 
naauwe vriendschapsbetrekking 
met COGCEJDS, die hem met zijne 
leer vervulde. VAN TIL werd 
predikant op verschillende plaat
sen [zoo als te Huisduinen en 
den Helder, in de Rijp, in Wa
terland, te Medenblih, te Dord
recht], alwaar hij tevens in 1684, 
hoogleeraar in de geschiedenis 
en gewijde letterkunde werd; 
welke betrekking hij in 1702 
verliet, om eenen leerstoel der 
godgeleerdheid te Leiden te aan
vaarden [hetwelk hij deed met 
eene redevoering De exitu Ec
clesia} Reformatm ex Babylonia 
spirituale. — Over den uitgang 
der hervormde kerk pit het 
geestelijk Rabel — ] . Hij over
leed in laatstgenoemde stad den 
1 November 171.3. Onder zijne 
werken, eenige in het Neder-
duitsch, andere in het Latijn, 
merkt men voornamelijk op: 
1.° Methodus concionandi eaMe-~ 
thodus studendi, Amsterdam, 
1713 in 8 > Dit is eene rhe-
torica, die enkel geschikt i s , 
om een oneindig getal verdee
lingen en onder-verdeelingen" Ie 
leeren maken; — 2.° Dicht-, 
Zang- en Speellmnst, zoo der 
Ouden, als bijzonder der He-
breën, Amsterdam, 1725, in 
2 
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4.t0, een werk vol geleerde na-
sporingen j — 3.° Letterlijke en 
zedekundige verklaring der Psal-
mmvan'D&yiD, Utrecht, 1724,5 

, dl.» in 4.l°; — 4.° Klaarblijke
lijk betoog van de goddelijkheid 
der wet van MOZES, Dordrecht, 
1741, 2 dl.n in 4.t0 In het eerste 
deel bestrijdt hij de ongeloovi-
gen langs den weg des gezags; 
in het tweede, randt hij , als 
een ware wijsgeer diegene aan, 
welke misbruik maken van de 
wijsbegeerte, ter verdediging van 
goddeloosheden;— 5.° Phos-
phorus Propheticus, seu Mosis, 
et HABACUCI Vaticinia, etc,, Lei
den, 171$, in 4.t<> In ditcom-
mentarium. komen onderschei
dene verhandelingen voor, onder 
anderen over den tijd der ge* 
boorte van J. C., over de ligging 
van het aardsch paradijs enz. $ 
—• 6.° Introductio in sacram 
Scripturam, Utrecht, 1720, 2 
dl.n in 4.*° Dit is eene beknopte 
ontleding van bijna de geheele 
H. Schrift, volgens de denkbeel
den der Coccejanen. Verder 
heeft hij er Commentariën in 
geleverd op de Profeten, de Han
delingen der Apostelen en de 
brieven van den • H. PAOXUS; —-
7.o Commeniarius Utteralis de 
tabernaculo Mosis, et Zoologia 
sacrd, seu de quadrupedibus sa-
cm Scriptwee, Amsterdam, 1714 
in 4 > • Dit commentarium is 
oppervlakkig, en de naamlijst 
der dieren niet volledig;—8.° 
Compendium theologice, Leiden, 
1704, in 4 > , weinig op prijs 
gesteld, zelfs door de hervorm
den; — [9.0 Het voorhof der 
Heidenen voor alle ongeloovigen 
geopend, 1694; — 10.° "Ver

volg op het voorhof der Heide
nen , ens.] 

TiLEMANNDS. — Zie HEsnusius. 

TlLESIÖ (BERNARDIKÜS),inhet 
latijn TELESIUS, een wijsgeer 
van Cosensa, in het koningrijk 
Napels, overleed in die stad, 
in 1588, in den ouderdom van 
79 jaren. Hij. was een der eerste 
geleerden, die het juk van Aws-
TOTELES afschudden. PAUWJSIV, 
van zijne verdienste onderrigt, 
wilde hem het bisdom van Co-
senza geven; maar hij wees 
zulks van de hand, daarbij de 
rust der letteren boven de her
derlijke zorgen verkoos. Men 
heef? van hem: 1." Denatm 
rerum juxta propm prmcwa, 
Rome, 1565, in 4.»,, en 1588. 
infoi : ; - .2 .«r«mW«M»* 
rebus naturalibus, 15»u,> > 
4.to Deze verhandelingen beat 
tengoedeiMiglen.maartej. 
valsche en soms belagchdjg 
Rovoelens. De schrijver b e i m 
SromeenigeoudeberaensciJ 
men weder in zwang te brengen. 

TILETAKUS (JÜDOCOS). — Z i e 

RAVESTEYN (JOOST). 

miWJusClATfflA^.eenS6; 

l ee rdar t s , te f * * * ^ , Frieslandgehoren,^ml^ 
hoogleeraar in J g n e e ^ K i 
te Rinteh, hotarts *»» 
lid der akademie var.zeMJ» 
heden in 1674, en ovatóefl 
1685, na verschillende «er 
in het licht te hebben gegej. 
De voornaamste «U»\f; ,«79, 
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criptio, 1683, in 8.v°; — 3.o 
De laudatio opiate, 1671, in 
S.voj — 4_0 Opiologia nova, 
in 4.t<>, 1697 j — 5.» De /e-
Mèas, 1676, in 8.™; — 6.° 
Cinnabaris mineralis, 1681 j — 
7.° Ontleedkundige werken, waar
in hij datgene herhaalt, wat an
deren vóór hem gezegd hadden. 

TlIXADET (J0ANNES MARIA DE 
LA MARQÜE DE), in het kasteel 
Tilladet, in Armagnac, in 1650 
geboren, voerde eerst de wapens, 
begaf zich vervolgens onder de 
vaders van het Oratorium, al
waar hij zich aan het predik
ambt en aan dé letterkunde 
toewijdde. Later verliet hij die 
congregatie, en overleed te f'er- • 
sailles, in 1715, als lid der 
akademie van schoone letteren. 
Men heeft van hem eene Ver
zameling van verhandelingen, 
1712, 2 dl.» in 12.™'°, over 
verschillende godsdienstige en 
wijsgeerige onderwerpen, die 
bijna alle van den geleerden 
HOET , bisschop van Avranches, 
zijn, met eene' lange geschied
kundige voorrede, welke slechts 
•een middelmatig talent voor de 
kunst om te schrijven verraadt. 

TILLEMOKT, — Zie NAIN DE 
TlLLEMONT. 

TlLLET (JoANNESDt), bisschop 
van Saint-firieuc, daarna van 
Meanx, den 19 November 1670, 
overleden, onderscheidde zich 
door zijne geleerdheid, en door 
zijnen ijver voor de catholijke 
godsdienst, tot welke hy LODE-
WJK DOTILLEÏ, zijnen broeder, 

M 

kanonik van Angoulème, die 
dezelve verlaten had, weder te-
rugbragt. Zijne voornaamste 
werken zijn: 1.» Traüé etc. 
{Verhandeling over de Christe
lijke godsdienst); — 2.° Réponse 
etc. (Antwoord aan de predikatie 
ten), 1566, in 8.vo; _ 3.0 
Avis etc. {Raadgeving aan de 
Verleide edellieden), 1567, in 
8.vo . . _ 4.0 Traite etc. (Ver
handeling over de oudheid en 
plegligheid der H. Mis), 1567, 
in 16.,n°; — 5.° Traite etc. 
(Verhandeling over het Symbo-
lum der Apostelen), 1566, in 
8.i°; — 6.°. eene lalijnsche 
Kronijk der koningen van Frank
rijk , van PHARAMOND tot in 1547; 
dezelve is in het fransch over-
gebragt, en later voortgezet lot 
in 1604. Dit is een der ge
leerdste werken, welke er over 
de geschiedenis van Frankrijk 

. beslaan. De gebeurtenissen wor
den er duidelijk en in eene ge
regelde orde in ontwikkeld, doch 
'schieten soms in naauwkeurig» 
heid te kort. Men vindt dit 
geschrift in deltecueil etc. (Ver
zameling der koningen van 
Frankrijk), 1618, in 4."'; — 
7.° de f oorbeelden der handelin
gen van eenige Paussen, met 
die van heidenscke Vorsten ver
geleken, in het latijn , 1610, 
in 8.™ Hij toont hierin aan 
hoezeer de werken des christen
doms, boven die der helden van 
het heidendom verheven zijn. 

TIIXET (JOANNES DU) , broeder 
van den voorgaande, en eerste 
griffier van het parlement van 
Parijs, legde in die betrek-

m 3 
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king, welke sedert lang in zijn 
huis berustte," vele kunde en 
regtschapenheid aan den dag. 
Zijne nakomelingschap behield 
dien post, tot op JOANNES FBAN-
CISCÜS DU TILLET, die in 1689 
met denzelven bekleed -werd. 
Deze familie heeft ook verschei
den raadsheeren bij het parle
ment én rekwestmeesters gehad. 
Men heeft van JOANNES DU TIL
LET, den 1 October 3 570 o ver
leden, verscheiden werken. 'De 
meest bekende zijn: 1.° Traite 
elc. (Verhandeling over de meer
derjarigheid des konings van 
Frankrijk — FRANCISCUS II — 
tegen den wettigen raad, boös-
aardiglijk door de muitelingen 
uitgevonden), Parijs, 1560, in 
4.to ̂  .— 2.° Sommaire etc. (Be
knopt verslag der geschiedenis 
des oorlogs tegen de Albigensers 
gevoerd), 1590, in 12>° t een 
zeldzaam en zeer gezocht werk; 
— S.° Insiituiion etc. {Instelling 
van den christelijker vorst), Pa
rijs, 1563, in 4.'°; —5.°Recueil 
etc. (Verzameling der koningen 
van Frankrijk), een zeer naauw-
keurig en met zorg bewerkt 
geschrift, over de meeste der 
oorspronkelijke titels der geschie
denis van Frankrijk. De beste 
uitgave van dit werk is die van ' 
•Parijs, 1618 in 4> Du TILLET 
schrijft als iemand, die zich en
kel op de naauwkeurigheid der 
nasporingen toelegt, en bekom-, 
mert zich weinig om de zuiver
heid en sierlijkheid des stijls. 

TILLET.— Zie TITÓN DD TILLET. 

TJLLI of TILLÏ (JOANNES TZEK-
CLAIÜS , graaf van), uit een be

roemd huis van Brussel, droeg 
eerst het gewaad der Jesuiten, 
hetwelk hij aflegde om de v/a-
pens optevatten.' Na in./Zore» 
garijë zijnen moed tegen de 
Turken aan den dag te hebben 
gelegd, had hij, onder den her-

I' tog MAXÏMILAAN het bevel over 
de Beijersche troepen, en on
derscheidde zich in 1620, in 
den slag van Praag. Hij ver
sloeg vervolgens MANSFELD, een' 
van de hoofden dèr opstande
lingen , en noodzaakte hem, in 
1622' den Opper-Palts te verla
ten. Hij bragt zijn leger op de 
vlugt bij Damstadt, en dreef 
hem buiten Duitschland. Vroe
ger was hij den aartshertog LE-
OPOLD bij de inneming van Breda 
bügesprongen, en had ïïeidel-
berg, hoofdstad van den %«-
Palts veroverd. .Zijne dapper
heid blonk vooral uit tegen 
CHRISTIAAN van Brmsioinh, f 
windhebber van Halbentadt' 
dien hij te Starlo versloeg. Inw 
zag zich in dezen veldslag ge
noodzaakt alom trompettersi» 
zenden, ten einde het bloed W. 

te doen ophouden. De protes 
tantsche.geschiedschrijvers, i» 
overeenstemming met de ca » 
lijke, huldigen de men«WK 
vindheid, door T Ï U I M J 

gelegenheid aan dent dag geteoj; 
lieer dan vier d i l « J « J 
schappen, bleven op de V^f 
» Wat de krijgsgevangenenJ» 
treft zest de Mercure de Franco 
Srdl f | l z .^57) ,weHcer |^ 
tot vier a vijfduizend b g • 
Zoo wekte het ieders medeh; 
dezelve door de Croaten, ew 
gelijk eene kudde vee, g 
k W » , tot voor de poorten 
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van Munster, te zien voeren, 
alwaar ARTHÜS schreef dat ibi 
ipsis cibo,' potu et vestimentis, 
per summam commiserationem 

, prospectum fuit, tamet si paulo 
ante hostes fuissent. Verscheiden 
geestelijken, en onder anderen 
de vaders Jesuiten en capucij-
nen, en zelfs- leeken, redden 
er .een"aantal uit de klaauwen 
der Croaten, welke zij in de ge
legenheid stelden of deden stel
len , om naar hun land terug-
tekeeren." Deze overwinning was 
des te roemrijker voor den graaf 
van TILLI , daar hij slechts 200 
man verloren, en bijna even 
zoo vele gekwetsten had. Hij 
leverde eenigen tijd daarna een 
tweede gevecht, dat hem niet 
minder voordeelig was dan het 
eerste; er sneuvelden in het
zelve vele vijanden , en een aan
tal officieren, even beroemd door 
hunne dapperheid als door hunne 
geboorte. Hij nam vervolgens 
Minden, en verscheiden andere 
steden in,, en noodzaakte den 
landgraaf van Hessen, aan het 
rijk getrouw te blijven. In het 
jaar 1626, versloeg bij het leger 
van Denemarken, in den slag 
van halter, in het hertogdom 
Brunswyk, en maakte zich mees
ter 'van 22 stukken geschuts, 
80 vaandels, van verscheiden 
standaarden, en van het geheele 
legertuig der vijanden. Paus 
URBANOS VIII, schreef hem, om 
hem de vreugde uit te druk
ken , ;welke de geheele Kerk ge
voelde over eene voor decatho-
lijken zoo voordeelige zegepraal. 
TILLI, met de talenten voor den 
oorlog en de onderhandeling ge-

M m 

boren, begaf zich in 1629, naar 
Lubeh, in hoedanigheid vange-
volmagtigde tot het sluiten van 
den vrede met Denemarken. Men 
gaf hem in het volgende jaar 
in de plaats van WALSTEIN , het 
algemeen bevel over de rijks le
ger-scharen. Na, in 1631, Frank
fort aan de Oder, tegen de 
Zweden te zijn bijgesprongen, 
nam hij JBrandeburg stormen
derhand in, daarna Maagdeburg 
dat door zijne soldaten geplun
derd werd. Er werden aldaar 
groote buitensporigheden bedre
ven , die, terwijl zij den God 
der legerscharen vertoornden, 
als 't ware de eindpaal schenen, 
waarbij de voorspoed van dezen 
bekwamen veldheer zoude op
houden. Na vervolgens Leipsig 
te hebben ingenomen, werd bij • 
er verslagen door GÜSTAAF ADOLF, 
koning van Zweden. Hij veree-
nigde zijne troepen weder, ver
overde eenige steden 'm Hessen, 
dreef HORJJ, hoofd der protes-
tantsche partij , terug. Eindelijk 
werd hij, bij de verdediging 
van den overtogt der Lech, doo-
delijk gewond, en stierf te In-
golstadt, den 30 April 1632, 
betreurd door den Paus, den 
keizer, en door alle goede ca-
tholijken, en daalde met de 
achting van geheel Europa, in 
het,graf. Hij deed rijke geschen
ken aan de Lieve-Vrouwe-kerk 
van Oettingen, en liet een le
gaat na van 60,000 rijksdaalders 
aan de oude regimenten, die 
onder hem gediend hadden, die 
hem beminden, als hunnen va
der, en aan welke zijne gedach
tenis steeds dierbaar was. Wan-

4 
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neer raon over huwelijk sprak 
wees hij op zijne soldaten, en 
zeide: Heb ik dan geene kin
deren genoeg? Hij dronk nooit 
wijn, bekende geene vrouw en 
bewees door een nieuw voor
beeld, dat.de dapperheid en 
de moed, luister verwerven, 
en zich versterken door derzel-
ver vereeniging met de gods
vrucht en de christelijke deug
den. — Men moet hem niet 
verwarren met den graaf CLAU-
DIÜS TILLI, van dezelfde familie 
welke de staten-generaal met 
onderscheiding diende, en, of
schoon een ijverig Galholijk zijn
de, opperveldheer der holland-
sche troepen en gouverneur van 
Maastricht werd, alwaar hij in 
1723 overleed, na verschillende 
godsdienstige en nuttige instel
lingen tot stand te hebben ge-
bragt, die als gedenkteekenen 
van zijnen godsdienstzin, en 
van zijnen ijver voor het alge-
meene welzijn kunnen getuigen. 
[Nog ziet men in deze stad, 
een schoon gebouw, dat zijnen 
naam draagt, en waarin DE FEL
LER dit Woordenboek grooten-. 
deels heeft ontworpen: 

JIIu m« tempore dnlco tenobat IJ 
Tiajpcuui), sludiis florenlum ignobilis oii]. 

TILLOTSO'N (JOANNES), een an-
glikaansch predikant, in 1630, 
in het graafschap York geboren, 
was eerst presbyterfaansch; maar 
nadat het boek van doctor Cmx-
LINGWORTH hem in handen was 
gevallen, omhelsde hij de 'an-
glikaansche kerkleer, en haalde 
verscheiden nonconformisten tot 
de bisschoppelijke partij over, 
die het naaste bij aan de oude 

kerk kwam, welke in Engekni 
zoo langen tijd gebloeid heeft. 
Na zich met het lezen der kerk
vaders, voornamelijk van dep 
H. BASILIÜS, en den ÏÏ. CHRÏSOS-
TOMÜS te hebben bezig gehouden, 
vervaardigde hij een aantal leer
reden, waarin de eenvoudigheid 
gewoonlijk met de bondigheid 
gepaard "gaat, doch waarin ook 
vele zaken voorkomen, die met 
den geest der welsprekendheid, 
en dé waardigheid des kansels 
in strijd zijn. In zijne leerrede 
Over de vooroordeelen tegen de 
godsdienst, maakt TILLOTSON zich 
'eene tegenwerping uit de strij
digheid die de mensch ontwaart 
tusschen zijne pligten en zijne 
neigingen; en deze tegenwerping 
is overgenomen uit het.treur
spel Mnstapha, door FULKE 
lord BROOD, waaruit hij op den 
predikstoel, eene geheele aan
haling in verzen reciteert, is 
eene dergelijke aanhaling de 
majesteit eens tempels waardig/ 
De harlstogtcn, voegt hij er DIJ» 
zijn eene soort van lijm,™ 
ons a'an de lage en aardsclie 
dingen hecht.... Namiwelf 
kan men de straten doorwandeld 
— ik spreek bij ondervinding 
— zonder dat de oom gm-
f en worden door vloekin fi ™ 
verschrikkelijke verwenscwgw, 
dte alleenvoldoendemdmfP' 
om eéne natie, al mogt «*»»» 
ook aan geene andere misdaaa 
schuldig kennen, in hut verf* 
te storten, en het «&»Jf«'»j' 
leen de lakkeijen, die zulke 9^ 
lasteringen uitbraken, de*civ 
komen ook uit den mondfjr 
meesters voort. Om te beween-
dat men de geheimen dergo*> 

http://dat.de
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dienst moet gelooven, ofschoon 
men dezelve nooit met volkomen 
zekerheid kan begrijpen, drukt 
TIIXOTSON zich elders aldus uit: 
Men eet, men drinkt dagelijks, 
ofschoon niemand naar mijn ge
voelen, bewijzen kan dat zijn 

• bakker, zijn brouwer en zijn 
kok, geen vergif in hel brood, 
in het bier of in de spijs heb
ben gedaan. Op deze wijze 
oefende TIIXOTSON de bediening 
des woords uit, in de eeuw der 
DRYDEN'S, der ABISSON'S, der 
WALLERS, der MILTON'S, en in 
tegenwoordigheid van dien zelf
den KAKEL II, die reeds in zijne 
jeugd, de beroemdste Fransche 
redenaars had gehoord. » 0L0-
JöEWHK XIV (roept iemand uit 
die deze leerreden veel gelezen 
had), wat 2oudl gij toch gedacht 
hebben, indien de bedienaars 
der altaren, u dergelijke taal, 

' te midden van uw hof gespro
ken hadden? Wat zou uwe j 
verbazing zijn geweest, indien 
uw oor, aan de majestueuse 
toonen van BOSSUET, aan den 
edelen en hevigen toon van 
BOÜROALOUE , aan de indrin
gende welluidendheid van MAS-
SILLON gewoon, door deze grove 
en onbeschaafde uitdrukkingen 
ware getroffen geworden ?" Ver
scheiden Engelsche schrijvers 
legden toenmaals de grondslagen 
der godverzaking; TIIXOTSON 
verzette zich, zoo veel het hem 
mogelijk was, tegen dezen 
stroom, en gaf in 1665, zijne 
Verhandeling over den regel 
des geloofs in het licht. Daar 
eenige critici opmerkten, dal 
hij enkel beginselen voordroeg, 

M n 

welke op eene eenvoudige rede
nering steunden, zoo wilden 
zij hem voor eenen man doen 
doorgaan, die niets geloofde, 
dan hetgene wat voor de rede 
vatbaar" was; maar zij letten 
er niet op, dat de rede het 
veiligste en meest gepaste wapen 
tegen de ongeloovigen is. Men 
moet echter bekennen, dat een 
schrijver, die zich tegen het 
gezag der kerk verzet, die van 
het groote ligchaam der geloo* 
vigen gescheiden is, een wille
keurig geloof belijdt, en volgens 
zijn privaat gevoelen over leer
stellingen uitspraak doet, niet 
in staat is, om het ongeloof, 
volgens vaste grondbeginselen 
op eene bondige wijze te be
strijden (zie SERVET). TIIXOTSON 
werd tot deken van Kantelberg, 
daarna van den H. PAULÜS ver
heven, tot kabinetschrijver des 
konings benoemd, en in 1691, 
op den aartsbisschoppelijkeu stoel 
van Kantelberg geplaatst. Hij 
overleed te Lambeth, in. 1.694; 
Behalve de hoven aangevoerde 
Verhandeling over den regel des 
geloofs, heeft men van hem: 
1.° Leerreden, 1 dl. in fol., 
gedurende zijn leven in het licht 
gegeven. [Dezelve werden boven 
mate geprezen door DRYBEN, 
BURKET en ADDISSON.] TILLOTSON 
is meer godgeleerde dan zede
prediker: hij heeft weinig andere 
dan zintwistende onderwerpen 
behandeld, hij. gebruikt slechts 
de kraehlelooze vormen van het 
syllogism us of der verhandeling, 
hij kent slechts eene dorre en 
eentoonige voordragt.»Ik vind, 
zegt de kardinaal MAÜRY, in 

i 5 
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zijne Proeve over de kanselwel-
sprekendheid, in zijne leerreden 
geene oratorische opwellingen, 
geene groote denkbeelden, geene 
verhevene trekken j gewoonlijk 
maakt hij eène verdeeling van 
elke paragraaf, en er zijn van 
dertig tot veertig onderverdee
lingen in elke zijner leerreden; 
zijne bijzonderheden zijn mager, 
spitsvindig en ontbloot van al 
wat edel is. Met één woord 
TILLOTSON is zulk een vreem
deling in de kunst van wel
sprekendheid , dat hij bijna nooit 
inleiding of sluitrede heeft. Is 
deze dan de redenaar, die men 

, tegenover onze fransche rede
naars durft stellen?" — 2.° 
Nagelaten Leerreden, 14 dl.n, 
in 8.™ Er komt er een in voor, 
getiteld; Uitmuntend nieuwjaars
geschenk , tegen het papismus; • 
FRANCISCUSMARTIN, een Ièr, doe-' 
tor in de godgeleerdheid te Leu
ven, heeft hem wederlegd-in zijn 
Scutum fidet contra haireses ho-
diernas, seu Tillotsonianas con-
cionis, refutatio, Leuven, 1714, 
in 4.*° Alleen uit den titel dezer 
leerrede, kan men de eigen
zinnigheid en de hevige drift 
van den engelschen redenaar 
afleiden. » TIIXO'TSON, zegt de 
door ons reeds aangehaalde 
schrijver, schrijft niet met meer 
gematigdheid dan voortreffelijk
heid , op elke bladzijde zijner 
verhandelingen ontdekt men 
de dweepzucht eens protestants, 
die aan het gemeen wil behagen. 
Op het einde zijner leerrede 
over de Liefde'tot den naaste, 
maakt hij eene soort van reca
pitulatie, om de zedeleer van 
zijn onderwerp op de roómsche 

kerk toetepassen. Wie zou niet 
gelooven, dat een zoo treffend 
onderwerp, hem een teeder en 
zelfs edelmoedig gevoel moest 
inboezemen? Zie hier echter 
zijne gevolgtrekking, na in het 
breede de noodzakelijkheid te 
hebben bewezen, om alle men-
schen lief te hebben: Telkens 
als ivij over de christelijke liefde, 
en over de verpligting spreken, 
om elkander te beminnen, 
kunnen wij ons niet onthouden, 
om aan de roómsche kerk je 
denken; maar zij moet zich 
vooral tegenwoordig aan onsen 
geest opdoen, daar zij ons nog 
kortelings en op eene geloofwaar
dige wijze, de gevoelens heeft 
ontdekt, waarmede zij ten onzen 
opzigte bezield is, door de lief
dadige samenspanning, welke 
zij tegen ons smeedde (gewaande 
zamenzwering van 1678), eene 
samenspanning, welke van mm 
aard is, dat zij de oom moet 
doen 'ruischen, van al degene, 
welke dezelve zullen hooren ver
halen, het papismus ten eeuwige} 
dage moet doen verachten, » 
hetzelve mei afschfo e» **• 
foeijing tot het einde der we, M 

moet doen beschouwen, we» 
een stijl! welke gevoelens, 
welk eene goede,trouw•'«elK 

eene logica! 

* T I I X Y (N- graaf van), een 
fransch luitenant-generaal, ^ 
1760 geboren, trad nogJOD,, 
zijnde indeloopbaanclerwapetj, 

e n \mhelsde m e t g e m a t ^ i 
de grondbeginselen der omwen 
telins. Bij de samenstelling vg 
mlnscL leger, «*m£ 
den rang van kolonel dei ar« 
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gonders; kort daarna in 1792, 
was hij adjudant van den generaal 
DÖMOURIEZ, die hem in de maand 
Maart 1793, het bevel over 
Geertruidenberg toevertrouwde; 
van' waar hij in Holland wilde 
doordringen. Na het opbreken 
van het beleg van Maastricht, 
eischte DÜMOÜRIEZ van den ko
lonel Tiixtj zijn woord van 
eer, om de plaats, zonder zijnen 
iiitdrukkelijken last, niet te 
zullen overgeven. De slag van 
Neerwinden en de capitulatie van 
Antwerpen en Breda hadden al 
de plannen van DOMOÜRIEZ verij
deld : de graaf VON WARTENSLE-
BEN, hoofd van den staf van prins 
FREDERIK van Oranje, eischte 
alstoen den kolonel TILLY op, 
ónl zich overtegevén, terwijl 
hij hem bedreigde, om bij wei
gering de geheele bezetting, over 
den kling te doen springen. De 
kolonel TILLY gaf slechts dit 
eenvoudige antwoord -. » de graaf 
VON "WARTENSLEBEN heeft zich 
in het adres bedrogen." Bij de 
tweede opeisching, verklaarde 
hij zich bereid om te capituleren, 
mits hij daartoe het bevel van 
zijnengeneraal-en-chef zoude ont
vangen. Op de aanmerking, welke 
men hem maakte, dat DUMOURIEZ 
niet meer in dienst van Frank
rijk was, (hij had het leger 
verlaten en'was- naar vreemden 
hodem geweken), antwoordde 
hij: » Zulks is mij onbekend, 
maar zonder zijnen stelligen last, 
zal ik niet onderhandelen." Dit 
bevel werd hem eindelijk * den 
1 April 1793, door eenen par
lementair gebragt; hij capitu
leerde, en verkreeg dat de 
bezetting niet voorbij de vreemde 

troepen behoefde te defileren. 
Hij begaf zich daarop naar het , 
leger der kusten van Ghefburg, 
aanvaardde den 12 November 
1793, met den rang van divi
sie-generaal , het bevel over het-. 
zelve, en wendde zich-tegen de 
Vendeërs, op welke hij te Mans, 
eenige< voordeelen behaalde. Na 
deze onderneming werd hij af
gezet, of nam hij, als adellijke, 
zijn ontslag; de bescherming 
van CARRIER LACROIX , en andere 
demagogen, met welke hij in be
trekking stond, bewerkte zijne 
aanstelling bij het leger van 
Sambre en Maas, onder de he
velen van JOÜRDAN j bij den over-
togt des Rijns, in 1795, voerde 
hij de reserve aan. In het ge
vecht van Haeehst bij de Nidda, 
bood TIIXY gedurende den ge-
heelen dag aan de vereenigde 
pogingen des vijands het hoofd, 
en deed hem van het ontwerp 
afzien om' deze rivier overte-
trekken. Tot het bevelhebber
schap óver de negen vereenigde 
departementen van België be
noemd, won hij door zijne be
langeloosheid en gematigdheid, 
de achting aller inwoners. Chef 
van den staf bij het leger van 
het Noorden zijnde, ging hij, 
in 1798, in dezelfde hoedanig
heid over, bij dat van Sambre 
en Maas, en werd tevens alge
meen inspecteur der Fransche 
troepen in Holland. In het vol
gende jaar werd hij aan het 
hoofd der 24.<= en 25.« afdee-
lingen geplaatst, en in 1800 
was hij bij het leger van het 
"Westen, aan welks hoofd, hij 
gedurende. 10 maanden verbleef. 
Bij de oprigting van de leger-
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plaats van Bouïogne, in 1804, 
werd hij met het bevel over de 
ruiterij belast, daarna werd hij 
lot dat van het eerste legercorps 
beroepen, en overlaadde zich 
met roem in de veldtogtea van 
Duilschland, Pruissqii en Polen. 
In 1808 naar Spanje gezonden, 
was hij bij de bezetting van 
Madrid tegenwoordig, van waar 
hij zich naar Segovia begaf, waar
van hij tot landvoogd werd be
noemd, en alwaar hij zich, on
danks den haat der Spanjaarden 
voor hunne verdrukkers, door 
zijne regtschapene en meêwa-
retide inborst, wist te doen be
minnen. In 1809, begaf hij zich 
naar Andaluzië, en voerde het 
bevel over de ruiterij, welke 
hij, in den slag van Ocam, 
waarbij hij een aantal Engelschen 
gevangen nam, met eene zeld
zame bekwaamheid deed ma
noeuvreren. Den 8 April 1814, 
trad hij toe lot de vervallen-
verldaring , van NAPOLEON , en 
koning LÖDEWIJK XVIII schonk 
hem het kruis van den H. LÖ
DEWIJK en de versierselen van 
groot-officier van het legioen van 
eer. Eenige maanden later werd 
hij door het departement van 
Cahados, tot lid van de kamer 
der afgevaardigden benoemd. Bij 
de terugkomst van NAPOLEON van 
het eiland Elba, schaarde hij zich 
onder zijne vaandels, en rigtte 
aan hem een adres van geluk-
wensching. Tijdens de tweetje 
restauratie, met eene jaarwedde 
ontslagen, leefde hij in de ver
getelheid, en overleed te Parijs 
den 10 January 1822. De graaf 
van TILLY, was een der beroemd
ste veldheeren van dat tijdvak. 

- ï I I . 

Levendig is hij door al zijne 
krijgsmakkers betreurd. 

TILLV. — Zie TILLI. 

TIMANTES, een schilder van 
Sicyon, en volgens anderen op 
het eiland Cytlmos, een derty-
cladische eilanden,) geboren, tijd
genoot van PAMPHILUS, leefde on
der de regering van PHILIPFÖS, 
vader van ALEXAN'DER den groote. 
Deze schilder bezat de kunst 
der uitvinding. Hij is de ver
vaardiger der beroemde schilderij 
der offerande van IPHIGEMA, toen
maals als een meesterstuk dei-
kunst beschouwd. [Deze schil
derij bestond te Rome, ten tijde 
van AUGUSTUS. Na de hulpmid
delen der kunst te hebhen uit
geput , om aan eiken persoon 
het aan zijnen toestand passende 
karakter te geven, gevoelde U-
MAKTES daf zijn penseel ontoe
reikend was, om de vaderlijk 
droefheid uilledrukken, en iiy 
schilderde AGAMEMNON, het aan-
gezigt in de kleeding .verborgen-
LE POUSSIN heeft dit denkbeekl 
in zijne schilderij van GERMANI-

CQS nagevolgd, ÜCEKO en Q<^ 
XIUAITOS hebben de redenaar 
aan het voorbeeld van Ti^T C S 

herinnerd, om hun te J»e> 
dat b|j zekere gelegenheden, eene 

edele verzwijging, I n * 
spreekt dan de n a d r u k ! g g 
woorden. De overige schild u g 
van TitfAMBs, den W ' J l 
lamedes, Ajax, enz.; vermet 
derden nog zijnen roem.J ' J 
behaalde- den zegepalm, o p J 
beroemden PAU WASius,ovenvi 

naar van ZEUXIS («e A P » ^ ' 

PnOTOGENES). 



T I M. 589 

TIMEOS of TIMJEÜS van Loeri, 
werd te Loeri, in'Italië, gebo
ren, en studeerde, onder PY-
THAGORAS. Men weet niet juist 
in welk jaar hij stierf; maar 
het is zeker, dat hij vóór So-
CRATES leefde. Er bestaat nog 
onder zijnen naam eene kleine 
Verhandeling over de natuurlijke 
gesteldheid der 'wereld, in het 
dorisch dialekt geschreven. Men 
vindt dezelve in de Werken van 
PLATO , aan wien deze verhan
deling het denkbeeld van zijnen 
Timeus ingaf. Men treft in deze 
verhandeling' belangrijke bijzon
derheden aan, die slechts de 
vrucht eener oorspronkelijke en 
versche overlevering der school 
van PYTHAGORAS , of van de be
oefening der gewijde boeken zijn 
kan, zoo als de volgende zin
snede over de erfzonde: » Van* 
onze natuur brengen wij de on
deugden onzer voorouders mede 
ter wereld; hetwelk de oorzaak 
i s , dat wij ons nooit van die" 
kwade neigingen kunnen ont
doen , welke ons in den oor-
spronkelijken misslag onzer eer
ste ouders doen vervallen." Nog 
had men van den locrischen 
wijsgeer Levensgeschiedenis van 
PYTHAGORAS, waarover SÜIDAS 
spreekt, • doch die verloren is 
geraakt. ' 

TIMEUS of TIMJEÜS , een rede
kundige van Tauromenia in Si
cilië, in het jaar 285 vóór J. C , 
werd door den tiran AGATHOCLES 
uit Sicilië verdreven. Hij maakte 
zich eenen beroemden naam door 
zijne Algemeene geschiedenis van 
Sicilië, en door zijne bijzondere ! 
Geschiedenis des oorlogs van \\ 

PYRRHUS. DIODORUS van Sicilië 
prijst zijne naauwkeurigheid in 
de bijzonderheden, waarin hij 
zijne boosaardigheid tegen AGA-
THOCLES en zijne overige vyan-
den niet kon voldoen. Nog heeft 
hij werken over de redeneerkun-
de geschreven,- maar al deze 
voortbrengselen zijn voor de na
komelingschap verloren gegaan. 

TIMOCREON , een kluchtdichter 
\a.n Rhodus, bloeide omtrent het • 
jaar 476 vóór J. C , is bekend 
door zijne gulzigheid, en door 
zijne schampere verzen tegen 
SIMONIDES en THEMISTOCLES. Men 
heeft van dezen hekeldichter 
slechts eenige fragmenten in het 
Corpus poëtarum grcecorum, Ge-
neve, 1606 en 1614, 2 dl." in 
fol. Men heeft voor hem het 
volgende grafschrift vervaardigd: 

Hulta bibens, et imillavorans, male Moni
que dicons 

Mnltis, Jiic jacet Timocreon Rhodius., 

TIMCXEON, een Gorintisch veld
heer, ziende dat zijn broeder Ti-
MOPHOKÜS de opperste magt over
weldigde, deed hij, door zijnen 
anderen broeder SATYRUS onder
steund, hem van het leven be-' 
rooven. De Syracusers, door Di-
OMYSIÜS• den jonge endoor de Kar
tliagers gewelddadig bestuurd, 
wendden zich in het jaar 343, 
vóór J. C. tot de Corinthers, 
die hun TIMOLEON , met slechts 
tien schepen-, en op zijn hoogst 
duizend soldaten zonden. Deze 
veldheer trok onverschrokken 
Syracum te hulp, en bevrijdde 
de stad van de overmagt van 
DIO.NYSIOS, en van het geweld 
der Kartliagers. Hij bragt het 
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overige zijns levens, met zijne 
vrouw, en kinderen te Syracusa 
door, zonder eenige zucht om 
te heersenen. Na zijnen dood 

« rigtte men te zijner eer een 
heerlijk gedenkteeken op,, op 

" het openbare plein van Syra
cusa, dat naar hem genoemd 
•werd. (Men zie de Reise van 
den jongen ANACHARSIS, en de 
treurspelen.van ïiAHARPE en CHÉ-
NIER). 

* TiMOMAcnus, een beroemde' 
schilder der oudheid, teByzan-
tium geboren, kwam te Rome, 
ten tijde van JULHJS CJËSAR , al
waar hij eenen grooten roem 
verwierf. Hij vervaardigde een 
aantal stukken, welke men ver
geleek met die vanPARRHAsms, 
ZBUXIS en APPELLES. Zijn mees
terstuk was de GORGONA. Ook 
•werden op prijs gesteld zijne 
ÏPHiGENuen zijnen ÖRESTES. Een 
AJAX en eene MEDEA, welke hij 
aan JVLIVS CAESAR aanbood wer
den door dien dictator met 80 
gouden talenten', die, volgens 
de berekening van pater ÏÏAR-
DOÜIN, 192,000 fransche livres 
uitmaken, 'betaald. Deze schil
derijen werden te Rome in den 
tempel van VENUS geplaatst. 

TIMON, de zwartgallige, of 
de mensohenhater, een berucht 
Athener, in het jaar 420 vóór 
J. C.; ontvlugtte de mehsche-
lijke zamenleving, even gelijk 
men een woud ontvlugt, dat 
met wilde dieren is opgevuld. 
Hij had echter eenen vriend, 
APEMANTCS genaamd, aan vvien 
hij zich, wegens overeenstem
ming van karakter verbonden 

had. Tóen deze eens op den 
feestdag der schimmen, hij TI
MON den avondmaaltijd nuttigde 
en uitriep: Dierbare TIMON, 
hoe aangenaam schijnt mij deze 
maaltijd! — antwoordde hij 
hem: Ook aan niij, indien gij er 
niet waart. Dezelfde APËMAKTÖS 
vraagde hem eens, waarom hij 
ALCIBIADES ZOO teederlijk bemin
de ? Omdat ik, antwoordde hij 

, hem , voorzie, dat hij eenmaal 
de oorzaak van den ondergang 
der Atheners zat zijn. 

TIMON (SAüiuëL), te TUna, 
in het graafschap Trencsen in 
Hongarije, geboren, werd Jesuit 
in 1693. Na de wijsbegeerte te 
hebben onderwezen, wilde hij 
zich aan de moeijelijke bediening 
van missionaris in zijn vader
land toewijden; maar zijne wan
kelbare gezondheid hield hem 
aan zijne studeerkamer gehecht, 
waarin hij niet ophield aan de 
geschiedenis van zijn land werc-
zaam te zijn. Hij overleed te 
Casohau oïCassovia, den7Apn> 

'1736, in den ouderdom vanoi 
jaren. De gedenkstukken vm 
inspanning zijn: .1.» CeUb, -
rum Hmgarice nrhum et opp 
dorum chorographa, ffiw»' 
1 7 0 2 , in 4.*° GABRiët SZERDA-
HELYI, mede een Jesyit, M»» 
er eene vermeerderde « ' ' 
van geleverd, Weenen,U^ 
in 4.t», Caschau, V1M> „„ 
Tirnm, 1170, ia 4.^-,-J-
Epitome rerum'Hungamarum, 
Caschau, 1736, in fo. M » 
eene beknopte tijdrekenkundb 
der k o n i n g r i j k e n ^ » ^ 
malie en Croahë;_ - 3.° » 
antiqum Rwxganm, Cascim, 
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1733, in 8.™; — 4." Imago 
novw Hmgarice, Caschau, 1734, 
in 8.TO Deze beide werken zijn 
gezamenlijk uitgegeven te Wee-
nen, 1754, 1 dl. in 4.to; — 
5.° Bijvoegsel tot de beide voor
gaande wérken, 1735, in 8.™; 
— 6.° Beschrijving van de Theiss 
en de Vag, rivieren van Hon
garije, 1735; — 7.o Purpura 
Pannonica, Tirnau, 1715, en 
met bijvoegselen, Caschau, 1745-
Dit is eene geschiedenis der Hon-
gaarsche kardinalen; — 8.°An-
naïes regni Hungarim, zijnde 
een vervolg der Geschiedenis van 
Hongarije, door ISTHDANFI,, tot 
het jaar 1662. De nieuwere 
geschiedschrijvers van dat ko
ningrijk, zoo als FRAKCISCUS 
KAZÏ en STEPHANÜS KAPRINAÏ , 
hebben van,dit werk gebruik 
gemaakt, hetwelk in handschrift 
is gebleven. 

TlMOPHANES. — Zie TfilOLEON. 

TIMOTHEUS , een Atheenseh 
veldheer, zoon van CONON, een' 
beroemd' generaal, trad, wat 
den moed betreft, in het voet
spoor, zijns 'vaders, en overtrof • 
hem in welsprekendheid en in 
staatkunde. Hij maakte zich 
meester van Corcyra, enbehaalde 
op t de Lacedemoniërs, in 376 
vóór J. c . , eenen beroemden 
zeeslag. Hij nam vervolgens 
Torone enPodidmaïa, bevrijdde 
Cyzicus, en voerde met IPHICRA-
TES en CHAEÈS het bevel over 
de Alheensche vloot. Toen deze 
laatste vlootvoogd, den vijand 
gedurende eenen hevigen storm 
had willen aantasten, en TIMO
THEUS zich daartegen verzette, 

liet hij hem door het volk tot 
eene boete van 100 talenten 
veroordeelen. Buiten staat om 
eene ZQO zware boete te beta
len, nam TIMOTHEUS de wijk 
naar Chalchis, alwaar hij over
leed. Toen CHARÈS eens aan de 
Atheners de wonden toonde, die 
hij ontvangen had, terwijl hij 
het bevel over de legerscharen 
voerde, antwoordde hem TIMO
THEUS : M En ik heb mij altijd 
geschaamd, als een pijl digt in 
mijne nabijheid kwam nederval-
len, daar ik mij dan steeds ver
beeldde, mij, als jongeling., en 
meer dan het aan het hoofd van 
zulk een groot leger betaamde, 
aan het gevaar te hebben bloot
gesteld." 

TIMOTHEDS, een toonkunstig 
dichter, te Miletus; eene Joni-
sche stad in Carië, geboren» 
muntte uit in het lierdicht en 
de drinkliederen; maar het was 
vooral op de toonkunst dat hij 
zich toelegde. Hij werd de. be
kwaamste citer-speler, en voegde 
zelfs, in navolging van THERPAN-
DER , snaren' bij dit instrument, 
hetwelk op nieuw bij het volgend 
besluit der Lacedemoniërs, ons 
door Boënus bewaard, veroor
deeld werd; Wijl TIMOTHEDS, 
uit Miletus, in onze stad geko
men , er de oude toonkunst hoon 
heeft aangedaan; daar,hij, on
der de verachting der lier met 
seveii snaren, en er een grooter 
getal bijvoegende, de ooren der 
jeugdheeftgekwetst; naardien hij 
door de meerderheid van snaren, 
en de invoering van nieuwe sang-
ivijzen, in plaats van eene een
voudige en bondige musijk, eene 
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opgesmukte, krachtelooze, kakel
bonte heeft daargesteld, terwijl 
hij de schoonheid der modulatie, 
in aanstootelijke overgangen; 
verre van de welluidendheid ver
wijderd, doet'bestaan; daar hij 
tot de spelen van CÉRÈS te Eleu-
sis uitgenoodigd, dichterlijke sie
raden heeft willen invoeren, die 
de dichtkunde ontsieren, en hij 
het kraambed van SEMELÈ op 
eene voor jongelieden ergerlijke 
wijze heeft voorgesteld: zoo heefl 
men noodig geoordeeld, dat de 
koningen de zaak in overweging 
namen en dat de éphoren (reg-
ters) TIMOTHEUS laakten, en hem 
noodzaakten, om van zijne lier 
met elf snaren, de overtollige 
weg te nemen, en er slechts ze-
veé op te laten, opdat iedereen 
getuige van de gestrenge policie 
der stad, zich machte in Sparta 
iets in te voeren, in strijd met 
dejoede zeden; en opdat de be
roemdheid der spelen niet ge
stoord worde. Een Eransche 
wijsgeer heeft op dit besluit de 
volgende aanmerking gemaakt: 
» Wij zijn er thans verre van 
wijderd, om aan de toonkunst 
dien invloed op de zeden toe te 
schrijven. De muzijk van LDLLI, 
eenvoudig, natuurlijk, overeen
komstig hét karakter en het 
dichterlijke onzer taal, die mu
zijk, welke den wellust der 
Franschen in de eeuw van hun
nen roem uitmaakte, is ver
vangen door eene moeijelijker, 
ingewikkelder en geleerder mu
zijk , zonder dat de overheden i 
zich tegen de nieuwigheden van | 
RAMEAU verzet- hebben; deze 
groote man heeft zich op zijne » 
beurt zien verdringen, door de jj 

Italiaansche kluchtspelers (Bouf-
f ons). GLÜCK heeft eindelijk op 
RAMEAÜ en op genoemde klucht-
spelers gezegevierd; het bestuur 

'heeft in al deze veranderingen 
niet anders gezien, dan de ver
schillende trappen, langs welke 
eene kunst hare volmaaktheid 
bereikt. "Wie weet echter, of 
het niet die schitterende en ver
wijfde muzijk. der Italianen is, 
in Frankrijk met zoo veel geest
drift onthaald, die veel heeft 
bijgedragen, om onder de natie 
die pracht, 'die weekelijkheid, 
dien geest van verstrooijing in 
te voeren, welke haar reeds se
dert lang onteert? J. J- R°ÜS' 
SEAÜ was bijna van hetzelfde 
gevoelen, toen hij zeide, dat 
wij geene muzijk hadden, en 
dat, mogten wij er eenmaal 
eene hebben, zulks zooveel U 
erger voor ons zoude zijjn. 1 wjo 
zou deze aanmerking met te
gengesproken hebben, daar wj 
van gevoelen was, dal mende 
nationale muzijk niet kan ver
anderen, zonder de openj» 
staatsregeling in gevaar te re
ien. MenwildathetTmoiB 
was, die de chromatische M » 
in de muzijk invoerde, en e_ 
JU ~.,An onnvnndise en t " L 0 

in eene 
de oude eenvoudige en 
nigde wijze van zingen. 
nieuwe zeer zamengesleldeyg 
veranderde. Hij bloeide omtrent 
het jaar 340 v. J. C. 

TIMOTHEUS, een Animo^t; 
veldheer der troepen van Aj" 
cnns-ErmHANEs, leverde ve r^ i 
den veldslagen aan JDI.AS*«J 
chabecr, en werd door d tg 
legerhoofd steeds o v e r e e n 
Na het verlies van den IaabW» 
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veldslag, waarin zijn leger ge
heel in de pan werd gehakt, 
vlugtte TIMOTHEUS, met CHEBEAS, 
zijnen broeder naar Gazara,en 
werd aldaar gedood. — Er was 
een andere, van denzelfden naam, 
mede veldheer der troepen van 
ANTIOOHUS, die, na een magtig 
leger aan gene zijde der Jordaan 
bijeengetrokken te hebben, door 
JUDAS den Machabeër, en zij
nen broeder JONATHAS overwon
nen werd, welke beide veldhee-
ren geheel zijn leger versloegen. 
Nadat TIMOTHEUS in de handen 
van DOSITHEUS en SOSIPATËR was 
gevallen, zoo smeekte hij hen,' 
hem in het leven te sparen, en 
verbond zich daarvoor om aan 
al de gevangene joden de vrij-, 
heid te schenken: zij gaven dus 
ook aan hem de vrijheid weder. 

TIMOTHEUS (Heilige), leerling 
van den H. PAULUS, was van-
Lijstra., eene stad in Lycaonië; 
zijn vader was een heiden, en 
zijne moeder, EUNICE , eene jo
din. Nadat de apostel te Lyslm 
gekomen was, verbond hij TI
MOTHEUS, op de getuigenis der 
broeders, aan zich, en besneed 
hem, opdat hij aan het heil der 
joden zou kunnen arbeiden. De 
leerling werkte, onder zijnen 
meester, met ijver aan de voort
planting van he^ evangelie. Hij 
volgde PAULUS overal op zijne 
predikingen, en bewees hem 
groote diensten. Toen de apos
tel der heidenen, in'64leJSo?ne 
terugkwam, lief hij TIMOTHEUS 
te Efesse, ten einde voor die 
kerk, waarvan hij de eerste 
bisschop werd, zorg te dragen. 

XXIII DEEL. N 

Hij schreef hem omtrent het 
jaar 66 uit Macedonië, den eer
sten brief die zijnen naam draagt, 
en waarin hij hem in het alge
meen de pliglen van zijn ambt 
voorschrijft. Toen de apostel 
kort daarna weder te Rome was 
aangekomen, en zich nabij den 
dood achtte, schreef hij aan zij
nen geliefden leerling den twee
den brief, welken men als zijn tes
tament beschouwt. Dezelve is, 
even als de eerste, voluitmun* 
tende voorschriften voor de be
dienaars der Kerk. Men gelooft 
Üat TIMOTHEUS, door PADLUS naar 
Rome beroepen , aldaar kwam, 
en getuige van den marteldood 
diens grooten apostels was. Hij 
kwam vervolgens te Efeze lerug, 
en ging voort, onder het gezag 
van den H. JOANNES, die het be
stuur over al de kerken van 
Azië had, die kerk als bisschop 
te leiden. Men is van gevoelen, 
dat hij, toen hij zich tegen het 
vieren van een goddeloos feest, 
ter eere van DIANA , wilde ver
zetten , in het jaar 97 door de 
heidenen gesteenigd werd. 

TIMOTHEUS I , patriarch van 
Alexandrië, in het jaar 380, 
overleed vijf jaren later; is voor
namelijk bekend door eenen ge-
loofwaardigen Brief, door BAL-
SAMON tot ons gekomen. Men 
schrijft hem ook eenige Levens 
der heiligen toe. 

TIMOTHEUS, patriarch van Kon-
slantinopel, in de 6." eeuw, 
heeft ons nagelaten eene goede 
Verhandeling over de middelen 
om de ketters tot het geloof te-

n 
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rugtebrengen, en over de Wijze jj 
van zich te gedragen, ten op- l! 

zigte van'.diegene, welke sieh 
bekeerd hebben. COTELIER heeft 
dit werk in. zijne Monimenla* 
gram. opgenomen. 

TIMUR, — Zie TAMEKLAN. 

TINDAL (MATTHEWS) , in 1656, 
in de provincie Bevonshire, in 
Engeland geboren, studeerde 
onder zijnen vader, die in zijne 
geboorteplaats predikant was, 
en werd in den ouderdom van 
17 jaren, naar het collegie van 
Lincoln, te Oxford, gezonden. 
Na. tot doctor in de regtën te 
zijn bevorderd, nam hij dienst, 
onder de troepen van koning 
JACOPÜS. Toen deze vorst ont
troond was, gafTiHDAL ten gunste
van het bestuur een aantal wer
ken uit , die hem eene jaar
wedde van 200 ponden sleriings 
verschaften, welke hij genoot 
tot aan zijnen dood, in Augus
tus 1733, te Londen voorge
vallen. Hij was eene eerlooze 
omkoopelijke ziel, die steeds de 
partij van den sterkste koos: 
beurtelings catholijk en protes-
tanlsch; een voorstander van 
JACOBDS, zoo lang als hij regeerde, 
en zijn lasteraar zoodra men 
hem den schepier had ontnomen. 
BeBritsche BiograpMczegfcj dat 
hij wegens zijne zeden, in eenen 
slechten naam stond. Men heeft 
van hem een goddeloos werk, 
getiteld: Chrislianüij as "old as 
the crcation ele. {Bet christendom 
zoo oud als de ivereld, oi het 
Evangelie, eene tweede uitgave 
van de godsdienst der natuur), 
1730, in4. t o

s en inS.w JOAN-

KES COKÏ?EARE, JACOBUS FOSTER 
en JOANJSES LBLAKD hebben te
gen dit slecht beredeneerde en 
slecht ontworpen werk, met 
nadruk geschreven. POPE heeft 
hetzelve, in zijnen Dvnciadc, 
naar verdienste behandeld. 

* TINEVIIXE (ÜÜSTOÏJIDS) , een 
kweekeling van den beroemden 
DENINA, te Turin, in 1761 ge
boren, was hoogleeraar in; de 
schoone letteren tiMotó-ww 
en maakte zich beroemd door 
zijne werken. Hij omhelsde de 
beginselen der Fransche e i » 
teltng, en stookte in de hoofd
stad verscheiden volksbewegm-
een aan. Genoodzaakt om ue 
fïïgt te nemen, hield h j j g* 
gedurende eenigen t.jd ve bo 
^en verscheen weder te Twm, 
e f s t Ï Ï e zich andermaal a 
het hoofd der misnoegden-T 
-evolge van eenen opstand xm 

gj & ****** f "Se inl797,gefus1tod.vMenhee» 

van katern* ^f^GJ, 
Verhandelingen, --&• m 

ten, ^^f^XS-
vereemgen; ^ r f ' «^„inS.10 

levensbeschrpmgcn,bai-

TiMoiiTH ( » ? j t En-
monnik van f / ^ Hij 
geland, bloeide « J J ^ J 
heeft de Levens ^ S i t -
honderd zeven- e n / & i e e n 
sche, Engesche, ^ J U 
lersehe heiligen, en W ^ 
getiteld: &«^°f i S i « tvaaii hetzelve in hanc^cWen 

d e bibliotheek van Lam 
in de Cottoniaansche mo>'u 

*TlNSEAü(J0ANNKA?iT0ï , ' i rS) ' 
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een godvruchtige eii geleerde 
prelaat, den 20 April 1697,te 
'Sesancon geboren, verwierf, nog 
jong zijnde, het vertrouwen van 
den aartsbisschop ANTONIÜS PE
TRUS II van 'Grammont, die zich 
met betrekking tot de zorg van 
het bestuur van het diocees van 
Besancon, op hem verliet. In 
1745/ werd hij tot het bisdom 
Belly beroepen, alwaar hij de 
oude lucht deed herleven; hij 
hield jaarlijks synodale vergade
ringen, waarvan hij de beslui
ten onder dezen titel in het licht 
gaf: Slatuia Synodalia dicecesis 
Bellicensis edila et promulgata 
in Synodis diweesanis annorum, 
1746, 1747 > 174Ö et 1749, 
lyon, 1749, in'12.*° TINSEAU 
werd in 1751, op den stoel van 
Nevers verplaatst, en overleed 
aldaar in 1782, den roem na
latende van eenen volijverigen 
en liefdadigen herder. 

* TiNSEAD D'AMONDANS (KAaEL 
MARIA THERESIALEO), veldmaar
schalk der genie, uit dezelfde 
familie als de voorgaande, te 
Besancon, den 19 April 1749 
geboren; was nog slechts lui
tenant, toen hij in 1773, tot 
lid der akademie van wetenschap
pen werd verkozen. Hij nam 
een levendig aandeel aan de be
raadslagingen der kamer des adels 
van Francltc-Comiê, in 17S8, 
te Quingey vergaderd, en werd, 
met drie andere afgevaardigden, 
door haar belast, om naar Ver-
saüles eens memorie overtebren-
gen, bevattende nadrukkelijke 
•vertoogen tegen do gevaren van 
hef door het minisfprfe gevolgd 

stelsel. TINSEAU D'AMONMB ont
week zijn vaderland in 1791, 
en vereenigde zich te Worms 
met den prins van Condê. Hij 
gaf een protest in het licht te
gen elke hervorming, maakte 
den veidtogt van 1792 mede, 
verdedigde Toulon, tegen het 
republikeinsche leger, bezocht 
vervolgens Engeland, Opp'er-
Italië, Zwitserland, en begaf 
zich weder naar het leger van 
COKDÉ. Toen in 1795, de ko
ning van Pruisseti, door het 
verdrag van Bazel, de republiek 
erkend had, stelde TINSEAD in 
een publiek gemaakt geschrift 
voor, om die vorsten van hunne 
regten vervallen te verklaren , 
welke voortaan met Frankrijk 
zouden onderhandelen. Na zich 
naar Besancon te hebben bege
ven, wilde hij aldaar eenen op
stand ten voordeele van het 
koningschap uitlokken,- maar hij 
zag zich genoodzaakt de vlug't 
naar Zwitserland te nemen; 
andermaal verscheen hij onder 
de banier van COKDÉ , en maakte 
de veldtogten mede van 1796 
en 1797. Hij ontving het kruis 
van den ïï. LODEWIJK , en den 
rang van majoor, daarna dien 
van luitenant-kolonel der genie. 
Na' de afdanking van het leger 
des prinsen, begaf hij zich naar 
Engeland, ontving belooningen 
van het kabinet van St. James, 
voor degewigtige diensten, welke 
bij bewees, door op nieuw in 
Italië, in hoedanigheid van chef 
van den staf van SUWAKOW , te 
strijden. In Engeland terugge
keerd zijnde, benoemde de graaf 
van Artois hem tot zijnen ad-

i 2 
' n 
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judant. Bij bevond zich in Por
tugal, toen deFranschen er in 
doordrongen, en zag eerst in 
1816 den geboortegrond weder. 

' Sedert eenigen tijd tot den rang 
van yeld-maarschalk der genie 
verheven, bewoonde hij, na zijn 
ontslag te hebben bekomen Mont-

• pellier, en overleed aldaar den 
21 Maart 1822. Van zijne tal
rijke geschriften willen wij de 
volgende aanhalen: 1.° Essai 
etc. (Proeve over de beide ver
klaringen des konings), van den 
23 Junij 1789, Worms en Co-
blentz, 1791, in 8.™; — 2.° 
Mèmoire etc. (Verhandeling over 
den staat des legers van CONDÉ) , 

. in Duitschland, 1796, in 8 J ° ; 
— 3.° Précis etc. (Beknopt ge
schiedkundig verslag van het 
ieleg van Toulon), Londen, 1794, 
in 8.TO ; — 4.o Apologie etc. • 
(Verdediging der Fransche uit
gewekenen) , Londen , 1804, in 
8.vo; — 5,° Essai etc. (Proeve 
over de staatkundige betrekkin
gen tusschen Rusland en Frank-. 
rijk), Londen, 1805, in 8.™-' 
— 6.° Statisque etc. (Slaatsbe-
schrijving van Frankrijk), Lon
den, 1805, in S.vo; — 7.o 
Examen etc. (Onderzoek naar 
den staat- en krijgskundigen toe
stand, waarin de vastelands-
vrede Europa, met betrekking 
lot Frankrijk, zal verplaatsen), 
Londen, 1803, in 8.™ 

TïNTORETTO (JACOBUS REBDSTI, 

jgenaamd), een beroemde Ita-
liaanschc schilder, te Venetië, 
in 1512 geboren, werd TINTO-
KETTO bijgenaamd, wijl zijn va
der een verwer was. Hij stelde 
zich in zijne studiën voor, om 

MicHAët ANGELO in de teekening, 
en TITIAN in het koloriet te 
volgen, dit plan, verwierf hem 
eene manier, waarin het edele, 
het vrije en het bevallige ver-
eenigd waren. Zijne penseel
streken zijn stout, zijn koloriet 
frisch. Hij is gewoonlijk geslaagd 
in zijne vleeschkleuren, en heeft 
de praktijk van het schaduw-
licht volkomen wel begrepen. 
Zijne standen maken dikwerf 
een groot uitwerksel, maar zijn 
ook dikwerf buitengemeen, ja 
zelfs overdreven tegenstrijdig. 
Zijne verbazende gemakkelijk
heid om te schilderen, heelt 
hem een aantal werken doen 
ondernemen, die niet alle even 
goed zijn, hetwelk van hem 
B t doin' zeggen, dat hijdm 
pensêelen had, een m W*> eenvanzilmen^inniper. 
TiNTonETTo overleed .in-JLoo* 
RmoLH heeft zijn leven b c t o 
ven. Men ziet in het museum 
van Parijs zes schilder) en «J-
dezen meester: twee zyn.m 
voudige schetsen; de and be 
staan in drieportre ten, w wn 
een van den schilder door J * 
zelven vervaardigd; enSoH^ 

in het bad. - W«f*g, 
mens TnrroBBTTO,te^««^ 

75 jaren overleden, « % , . 
het portret, even als zijn ƒ<><* 

in 1590 overleden [d.e w d 
was steeds in manneUjk< 
•vermomd, ten eind op ° 
wijze haren ouden .vaderW 
behulpzaam te kunnen tpi' 

een oorspronkelijke Griek, 1 
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het eiland en in de stad Scio 
geboren, kwam te Rome, alwaar 
hij Jesuit werd. Met het on
derwijs der H. Schrift belast, 
nam hij die betrekking gedurende 
verscheiden jaren, in het Ro-
meinsch collegiewaar. Hij schreef 
een werk, waarin hij aan" zijne 
schismatieke landgenooten, de 
noodzakelijkheid trachtte te doen 
begrijpen om zich met de room-
sche Kerk te vereenigen: dit 

, werk voert ten titel: La, Guida 
alla vera chiesa di GIESD CHRISTO, 
proposta principalmente ai segu-
ad di Fozio, come utile per ri-

'condurre alla medesima ogni 
traviato, e di profitto ad ogni 
vero fedele, Rome, 1757, 3 dl.«, 
een zeer geacht en geprezen werk 
door den schrijver der Storia 
letteraria d'Italia, die er een 
goed uittreksel van levert in het 

-5.e en 6.e dl,, en die er op eene 
even voordeelige wijze van 
spreekt, in zijne Annali lette-
rari d'Italia2.e dl., bladz. 369. 
Pater TIPALDI overleed in zeven-
ligjarigen ouderdom, in het Ro-
meinsch collegie, in 1760. 

TlPHAIGNE DE LA ROCHE ( K A -
REL FRA^CISCÜS), een geneesheer 
der faculteit van Caën, en lid der 
akademie van Rouanen,tQMon-
tebourg, in het diocees van 
Coutances geboren, overleed in 
1774, ïn het 53.e jaar zijns 
ouderdoms. Hij was zeer wel 
met zijne kunst bekend, en met 
de kunde eens geneesheers paarde 
hijgde bevalligheden van eenen 
geestigen en vrolijken letterkun
dige. Hij bragt een gedeelte 
zijns levens te Parijs door, al-

* N 

waar hij verschillende geschrif
ten in het licht gaf.. Be voor
naamste zijn: 1.° l'Ainour etc. 
(De ontsluierde liefde enz.), 
1751, in 12.»°; — 2.°AMILEA, 
of het Zaad der menschen, 1754, 
in 12.™°; eene geestige critiek 
van de belagchelijkheden, der 
kunstenaars, geleerden, voorna
melijk der natuurkundigen, stel
selmakers enz.; — 3;° Bigar-
rures, etc. (Wijsgeerige verschei
denheden), 1759,2 dl.*1, in 12.m°; 
— 4.° Essai etc. (Proeve over de ü 

huishoudelijke geschiedenis der 
ivestelijke zeeën van Frankrijk), 
1760, in 8.*° Men ontwaart in 
dit werk alom den goeden burger 
en den bekwamen natuurkenner; 
— 5.° Giphantie, 1760, 2 dl.» 
in 8.™, in het Engelsch ver
taald, en te Londen, in 1761 
gedrukt. Ook heeft hij eene 
nieuwe uitgave van het Woor
denboek van FURETIÈRE geleverd. 

TIPHAINE (CLAUDIÜS), een Je
suit, te Parijs, in 1571, gebo
ren, onderwees in zijne maat
schappij de wijsbegeerte en de 
godgeleerdheid. Zijne deugden 
en bekwaamheden maakten hem 
de eerste posten zijner orde waar
dig. Hij werd rector der colle-
gien van Reims, Metz,Laflêche, 
Pont-a-Mousson, en provinciaal 
van Champagne. Hij is bekend 
door eepige geleerde werken: 
l.o Avertissement etc. (Waar
schuwing aan de ketters van 
Metz); — 2.° Declaratio et de- ' 
fensiq scholasticm doetrim sanc-
torum patrum et, doetoris Ange-
lici de Hypostasi, seu Persom 

I etc, Pont-a-Mousson, 1034, in 
n 3 
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4,to • _ 3.° eene Verhandeling 
de Online, seu de priori et pos-
teriori, Reims, 1640, in 4 > 
Ofschoon Jesuit zijnde, verde
digde hij het gevoelen der tho-
misten betrekkelijk de genade, 
hij stond daarom bij zijne maat-

' schappij,, die hem in 1641 ver
loor, niet minder in achting. 
Hij overleed ia.Sens, den roem 
nalatende van eenen man vol 
godsvrucht en zachtmoedigheid. 

* T I P P O - S A I B , OfTlPPO-SAHEB, 

laatste nahab of sultan van 31a-
issour of (volgens de Engelsche 
spelling) Mysore, was de zoon 

' van HYDER-ALI , en werd in 1749 
geboren; hij droeg eerst den 
naam van FETH-ALY-K.IIAN , on 
ontving later dien van TIPPO-
SAHEB. M den dood van zijnen 
vader, beklom hij, in 1782, den 
troon, en zette den oorlog legen 

' de Eugelschen voort, dien zij 
ï onder het vorige bestuur begon

nen hadden. Deze maakten zich 
in het begin van 1783 meester 
van Onor, Condapour^Manga-
lom , Bednor en Anampour-. 
Maar de Indische vorst, aan het 
hoofd van vijf-en-twintig duizend 
man, waaronder een corps van 
duizend Franschen, behaalde 
vervolgens eenige voordeelen. 
De oorlog eindigde in 1784, door 
den vrede van Mangalom, eeni-
genjtijd na dien van Fersaüles 
tusschen hetzelfde volk en de 
Franschen gesloten. Tir-po hand
haafde vervolgens de onafhanke
lijkheid in zijne staten, ondanks 
al de .raagt van den grooten 
Mogol. In den oorlog over de 
onafhankelijkheid van Amm-ilia, 
verbond hij zich met; Frankrijk 

n tegen de Engelschen, en behaalde 
11 op hen belangrijke overwinnin

gen. Hij zónd in 1788 aan Lo-
DEWMK XVI, afgezanten om hem 
hulp te vragen, maar men be
paalde er zich bij, hen prach-
tiglijk te ontvangen, (on hun 
feesten te geven, en, nadat de 
vrede met Engeland gesloten was, 
verleende men hun geenerlei we
zenlijke hulp. In het begin der. 
omwenteling begaven zich ver
scheiden Franschen naat- de 
hoofdstad van TIPPQ-SAIB , ver-
eenigden zich met hunne land-
genooten, welke het lot des oór-
logs naar die landen had gevoerd, 
en gezamenlijk vormden zij 
eenen club, waarvan het doel 
was de Jakobpsche stellingen 
in India intevoeren, en alle vor
sten te verdelgen, met uitzon
dering echter van dsn burger-
vorst, TIPPO denovermnnaar, 
dm bondgenoot m mm ««" 
Fransche republiek, sf «f voue 
nicht; deze waren de belache
lijke titels, door den club ian 
Seringapatam aan denlndischen 
despoot gegeven. Maar noch dj 
club, nUdegrondbegin^l» 
dier hervormende -patrioUffl, 
waren een bolwerk sterk g 5 . 

die van dag tot dag vorder» 
maakten. Een leger zou i«'J 
ger zijn geworden, dan a " 
ontwerpen cener he r sens^ 

telde niet meer dan verliep 
en den 9 Junij 1790, werd Jü 

£ & n rf* van * J « J 2 « É 
heel verslagen. Hij s^eu 

perhoicl, terwyi tvvco olf11 

onder hem gedood werden,* 
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hij er zijne juweelen, zijnen 
- draagstoel, on zijnen tulband 
bij verloor. Gedurende het einde 
van dit jaar leverde hij verschei
den gevechten zonder gevolg; 
en toen hij zich den 21 Maart 
1791, door een Engelsch leger
corps bezet vond, zag hij de 
stad Bengalore innemen, zon
der dezelve te hulp te kunnen 
komen; zijn veldheer KittoDAn 
sneuvelde, terwijl hij op de bres 
streed. In 1792, behaalde CORN-
WAIXIS eene andere beslissende 
overwinning, die TIPPO-SAH» 
noodzaakte den vrede te vragen. 
Hij werd hem kortsjondiglijk, 
niet dan door groote opofferingen 
verleend. Hij moest aan de En» 
gelschen drie millioenen ponden 
sterlings betalen, hun verschei
den sterke steden overgeven, 
en hun.twee zijner jongste zo
nen als gijzelaars laten. Blaar 
daar de Engelscho maatschappij 
steeds eenon vijand vreesde, dio 
vroeg of laat zich over zijne ne
derlagen kon wreken, zoo deed 
zij in 1799 do oorlogsfakkèl we
der ontsteken. TIPPO-SAI» ver-
eenigde in den haast al de troe
pen , die hem overbleven; zijne 
pogingen waren vruchteloos, en 
het rijk van Mysore werd in 
weinige maanden veroverd. De 
keizer sloot zich in Serinyajia-. 
tam op, welke plaats weldra 
werd aangevallen; zijne verde
digers boden den moedigsten 
tegenstand. TIPPO streed met 
hen, en gaf hun het voorbeeld 
der grootste onversaagdheid. De 
Engelrfchen , door den generaal 
HASEÜS aangevoerd, drongen 
stormenderhand de stad binnen; '•' 

• W n 

en terwijl zij alom den onge-
lukkigen TIPPO zochten, vonden 
zij zijn lijk, onder een' hoop 
gesneuvelden (4 Mei 1799). Meer 
soldaat dan veldheer, bezat hij 
de dapperheid zijns vaders, zon
der zijne talenten te bezitten. 
Do kosten, waartoe hem een 
langdurige oorlog had medege-
gesleept, hadden hem genood
zaakt nieuwe belastingen van 
zijne volken te vorderen; hetwelk 
een aantal misnoegden maakte. 
Dikwerf werden deze belastingen 
niet naauwkeurig betaald, en 
dan leden de soldaten er onder ; 
en terwijl zij zich zonder hunne 
gewone soldij zagen, verliet.een 
groot gedeelte derzelve zijne vaan
dels. Deze soiiverein beminde 
de letteren en kunsten. Hij had 
eene kostbare bibliotheek verza
meld , verschillende werken in 
do sansciïüscho taal bevattende, 
welker oorsprong tot de 10.* 
eeuw opklom ; verder vertalin
gen van den Koran, in al de 
talen van het Oosten j eene ge
schiedenis in handschrift, van 
de overwinningen der Mogolsche 
Tartaren , tijdens den inval in 
Indiö door TAMERLAN, in 1397j 
geschiedkundige gedenkschriften 
over Indoslan, tijdens de heer
schappij derMogollen, onderden 
sultan BABEL, in 1525. DeEu-
gelschen hebben deze bibliotheek 
aan de zorgen der akademie van 
Caleuüa toevertrouwd. Dezelve 
kan dienen om een groot licht 
over de geschiedenis van het 
Oosten te verspreiden. Blen heeft 
te Londen in 1811, in het licht 
Regövnn: UitQesnchle Brieven van , 
ï.'pf «-SAU: , 'en J. MIOUABI» heel't 
4 
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in "het Fransch in het licht ge
geven: Geschiedenis van de op
komst en den val van het rijk 
van Mysore, onder de regeringen 
van HYDER-ALI en TIPPO-SAIB, 

' , Parijs, 1801, 2 dl.», in 8.™ 
DE JÓUY heeft over Tipro-SAp 
een Treurspel vervaardigd, in 
1812, • op het Fransch tooneel 
uitgevoerd, en in hetzelfde jaar 
gedrukt; hetzelve wordt voor
afgegaan door eene levensschets, 
en het portret van den Indi-
schen vorst. 

* TlRABOSCHl (GlROLAMO Of 
HIEROJNYMUS), te Bergamo, den 
23 December 1731 geboren, he-
gaf zich in de orde der Jesuiten, 
en onderwees met roem de wel
sprekendheid te Milane. Ia 1770 
werd hij prefekt der bibliotheek 
van Modem, en overleed den 3 
Junij 1794. De hertog Van Mo-
dena had hem met den titel van 
ridder en raadsheer vereerd, en 
hem op den lijst zijner adellij
ken doen inschrijven. Zijne voor
naamste werken zijn: ï.° Ver-

. handeling over de oude orde der 
verootmoedigden, Milane, 1706, 
3 dl.», in 4.*>j —- 2.» Stom 
della letteratura Italiana of Ge
schiedenis der oude en nieuwere 
Italiaansche letterkunde, Modem, 
1771—1782, 13 .dl.», in 4 > , 
nieuwe uitgave, 1787—1793, 
16 dl>, gr. in 4.» Dit werk, 
dat zijn schrijver in den rang 
der beroemdste critici en let
terkundigen heeft geplaatst, is 
herdrukt te Venetië, 1795, 16 
dl.n, in 8.™, te Florence en 
JPisa, 1805—1813, 20 dl.", in 
8.vo; hetzelve vindt, in veel 
omvattende geleerdheid, naauw-

keurigheid en volledigheid, zoo 
min als in schoonheid van stijl, 
welligt geene wederga, en loopt 
van het begin der wetenschap
pelijke beschaving in Italië tot 
het jaar 1700; — 3.° Biblio
theek der schrijvers van Modem, 
1781, 6 dl.",.in 4> ; - 4 . » 
Geschiedkundige gedenkschrif
ten betrekkelijk Modem, 1793 
—1794, 5 dl.», in 4.* .• 

TIRAQÜEAU (ANDREAS), bur
gerlijk-officier van Fontenay-le-
Comte, zijne geboorteplaats, 
werd raadsheer bij het parle
ment van Bordeaux, later bij 
dat van Parijs. Hij werkte met 
ijver, om de pleitzaal van die 
haarkloverijen te zuiveren, welke 
er in gedrongen waren, en be
deelde het regt met eene niet 
zeer gewone.. reglschapenheiü. 
FRAKCISCÜS 1 en HENDRIK II be
dienden zich van hem in ver
scheiden zeer belangrijke aan
gelegenheden. Hij overleed, hoog 
bejaard, in 1558. .Men heef 

IJ van hem: l/> eene Verhandeling 
des Prérogatives etc. (Omrm 

11 voorreqten van den adel), }oto, 
in tol ; — 2.» duMmtM-
{Over de benadering of kW* 

•Una); - 3 . » Commentanm W 
Alemnder ab Alcxandro, W 
den, 1673, 2-dl», "\ ®%M 
4.o' Traite etc, (Verhandff 
over de hmoelijks-tveUen),^ 
i n4 . to ; en verscheiden andew 

werken, die gezamenlijk, '» 
dl." in tol. zijn uitgegeven, 16/* 

TtniN fJACOBtis), een Jes«l1' 
teM^en,mi5SOfo^ 
hoogleeraar der H. Schrift,e s 
overste van het professie-hu'̂  
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van Antwerpen, en directeur 
van het huis in Holland, den 
14"Julif 1636 overleden, is zeer 
hekend door een Commentarium 
op den geheelen bijbel, 2 dl.n, 
in fol. bij herhaling herdrukt. 
Het is uitgebreider dan dat 
van MKNOCHIÜS , en ofschoon 
minder geacht, is het nuttig 
voor degene, die zonder zich 
aan de verschillende tekstver
klaringen te hechten, het enkel 
om den zin van den tekst te 
te doen-is, zoodanig als dezelve 
door de kerkvaders en schriftuit
leggers verklaard is. Men vindt 
er aan het einde een Index 
controversiarum, een methodisch 
en bondig werk; en aan het 
hoofd eene goede kaart van het 
Heilige land, eene op eene ge
makkelijke wijze verdeelde Tijd
rekenkunde, voorreden over de 
oude gewigten en munten der 
Hebreërs, Grieken en Romeinen, 
vergeleken met die der Italianen , 
Spanjaarden, Franschen, enz. 

Tmo (TOLLIÜS) , een vrij
gemaakte slaaf van CICERO , 
verdiende door zijne goede hoe
danigheden de vriendschap zijns 
meesters. Er bestaan nog ver
scheiden brieven 'van dezen 
redenaar, waarin hij zijne onge
rustheid te kennen geeft, welke 
hem de gezondheidstoestand van 
TIKO berokkende, dien hij te Pa
tras , in Achaaje ziek had achter 
gelaten, en waaruit blijkt, hoe 
weinig hij voor hem kosten 
ontzag, en met welken nadruk hij 
hem zijnen vrienden aanbeval. 
TIRÖ vond bij de Latijnen de 
wijze uit, om met verkortingen 

te schrijven. Hij wordt voor 
den eersten invoerder dier letter-
teekens gehouden, welke de 
Romeinen Motm noemden, door 
middel van welke 'men even 
zoo snel schreef als men sprak. 
Degene die -op. deze wijze schre
ven, werden jiotarii genaamd, 
waaruit de naam onzer notarissen 

1 zijnen oorsprong genomen heeft. 
• Tifio had ook het Leven van 

CICERO zamengesteld, wiens ver
trouweling en raadgever hij was, 
en verseheiden andere werken, 
die niet'tot ons zijn gekomen. 
Ten einde de kunst om met 
notce te schrijven te doen kennen, 
heeft de abbé CABPENTIER, lid 
der akadem.ie van opschriften, 
ons oude gedenkschriften gele
verd, op deze wijze geschreven, 
waarbij hij zijne aanmerkingen 
heeft gevoegd, en een alphabet 
onder dezen titel: Alphabctum 
Tironianum, seu Notas Tironis 
explicandi Methodus: eum plu-
ribus nous ad Msloriam et ju-
risdictionem ccelesiasticam, turn 
civilem perlinenljbus, Parijs, 
1747, in fol. — Zie RAJISAÏ 
(KAREL LODEWUK). 

* TlSCHBEIN (JoANNEsHEHDRffi), 
schilder van den landgraaf van 
Eessen-Cassel,-vid.s de zoon van 
eenen bakker, en werd den 
3 October 1722, te Ectyna,, in 
Hessenland geboren; hij werd 
de stichter eener nieuwe school, 
die zich zelfs tot in Italië heeft 
uitgebreid. TISGHBEIN was eerst 
bij eenen slechten behangsel-
schilder geplaatst: een behang
selpapier , dat hij op de Frank-
forter-mis ten toon stelde, deed 
6 
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hem de bescherming erlangen 
van den graaf van Staden, die 
hem de middelen verschafte, 
om zich naar Frankrijk te he
geven, alwaar hij vijf jaren 
onder VAN Loo studeerde. Hij 
bezocht ook Italië, en werd bij 
zijne terugkomst, schilder van 
WILLEM VIII, landgraaf van 
Hesscn-Cassel, daarna directeur, 
der in 1776 gestichte akademie 
van schilder- en bouwkunde, 
eindelijk onderwijzer der schil
derkunst in het karolijnsch col-
legie, TÏSCHBEIN maakte zijne 
talrijke kweekelingen afkeerig, 
•van de sombere manier van 
IIEMBRANCT , en spoorde hen aan, 
om de natuur en die'gelukkige 
mengeling van kleuren te beoe
fenen , welke de kunstenaars der 
Venetiaansche school kenmerkt. 
Men kan hem echter verwijten, 
in het tegenovergestelde uiterste 
van REMBRANDT vervallen te zijn, 
en een al te levendig koloriet 
in zijne schilderijen te hebben 
gebragf. Hij heeft zich voor
namelijk toegelegd op mytholo
gische onderwerpen; hij heeft 
echter ook eenigs onderwerpen, 
der' gewijde en oude geschiedenis 
vmDmtschland behandeld; maar 
hetzij dat hij een onderwerp 
uit de fabelleer of uit dé ge
schiedenis schilderde', drukte hij 
met kracht datgene uit, wat 
de aandoeningen des harten be
trof. Hij was ook zeer ervaren 
in de kunst om licht en scha
duw op eeue 'behoorlijke wijze 
aantebrengen, en overleed te 
Cassel, den 22 Augustus 1789.. 

;'. * TïSCHBÈIN (JOANNES ÏÏEMDMK 
KOEWBA'AD), neef van den voor

gaande , mede te Hayna, in 
1742, geboren, studeerde te 
Cassel ', onder het opzigt zijns 
ooms, en legde zich voornamelijk 
op het landschap, en op het 
schilderen van onderwerpen der 
natuurlijke historie toe, hij heeft 
ook met sterk water en in hout 
gegraveerd. Hij is te Cassel den 
22Decemb. 1808 overleden, en 
heeft nagelaten, eene Verhan
deling over de-grondbeginselen 
van hei graveren met sterk water, 
met 84 gravures, volgens <to 
ivtfze vervaardigd, Cassel, 1790, 
in tol. in het hoogduitsch. 

* TiSCHBËIN(J0ANNEsHES»R>K 

WILLEM), broeder van den voor
gaande, den 15 Februarij 1751 
geboren, ontving even als tnj, 
in de school zijns ooms, zijne 
ontwikkeling, en \yerd een der 

eerste historie-schilders van zy-
henttjd. Hij heeft te Bmnbm, 
in. Bolland, te Hanover, te Ba 

In 1700, werd. hvj to dn 
teur der akademie van schilütr 
kunde in laatstgenoemde - J 
benoemd. Hij verbleef aldaar w 
in 1799, in «elk jaar de t a g 

S s Wlogs hem « a o g J J J 
naarzijnvaderlanclteruseU^ 
Er bestaat van hem 1- " 
tion of mravbmjror^ 
vases, Napels, 1791, M \ l d 
fol. Er moest nog een o-
bijkomen, dat n ^ n J J ^ 
versebenen is. l ^ e °} .V ««• 
zameling is in *«£§&, 
copieerd, ^ f ' ^ L v i i r ö i .4 dl», bevattende 240 JJ k 
^2.» Hoofden mm** f ' 1 ' ^ . 
•dieren, 4 < f * " f * ƒ £ , 
hend, Napels, 1796, 
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eene zeer gezochte verzameling j 
—• 3.° Gravures van Grieksche 
schilderijen, tekst in het •hoog*. 
duitsch, Weimar, 1797 infolj 
—* ê.° Homerus, geleekcnd door 
TrscHBEiN, volgens óuderwetsche 
schilderijen, door HEÏNE ver
klaard, mede in het hoogduitsch, 
Göttingm, 1S01—1804, in 6 
afleveringen, in Frankrijk met 
Franschen tekst nagedrukt; — 
5,a Overblijfselen van de boeken 
der SÏBILLA , voor de poorten 
van Cuma verzameld, in Ï7 
platen. 

f TlSCEBERI (JOANKES FHEDERIK 
AUGUSTUS), te Maastricht, den 
9 Maart 3750 geboren, broeder 
van de beide voorgaanden en 
mede een beroemd schilder; 
hij ontwikkelde zich gelijktijdig 
mei zijnen laatstvoorgaan'den 
broeder in de school van beider 
oom te Cassel en slaagde vooral 
in het portret-schilderen. Door 
de edelmoedige bescherming van 

,den vorst van Waldeck, zag 
hij zich in slaat gesteld, om 
gedurende zeven jaren de scholen 
van Frankrijk en van Italië te 
gaan bezoeken. Daar de naam 
zijner familie reeds gunstig aan 
het hof van Napels bekend was, 
zoo liet de koningin zich dooi' 
hem portretteren, en belastte 
hem om het door'hem ver-
vervaardigde portret, aan hare 
moedor, de keizerin MARIA TIIE-
RESIA overlebrengen. Bij zijnen 
beschermer teruggekeerd, be
noemde do vorst van Waldeck 
hem lol zijnen hofschilder met 
den titel van hofraad. Later 
begaf hij zich' naar Holland. In 
1793 bevond hij zich te Dessm, 

en in 1800, werd hij benoemd 
tot hoogleeraar en directeur, 
der school van schoöne kunsten 
te Leipzig. Hij overleed te 
Heidélberg, den 21 Junij 1812. 
Zijne portretten worden zeer 
gezocht. 

TISIUS. — Zie THVSIDS. 

TISSAPHEHNES, een der voor
naamste landvoogden (Satrapen) 
van Penis, ten tijde van AR-
TAXERXES MNISMON , voerde het 
bevel in het leger van dien vorst, 
toen GÏKUS, broeder van AE-
TAXËRXES, hem te Cunatca slag 
leverde. Hij had de eer der 
overwinning; zijn meester ver
trouwde hem het bestuur toe, 
over al de gewesten, waarvan 
CYBDS vroeger landvoogd was, 
en gaf hem zijne dochter ten 
huwelijk. Zijne gunst was van 
geen langen duur. Nadat Tis-
SAPHERNES, door AGESILAS , veld
heer der Lacedemoniërs, in den 
oorlog van Azië was geslagen, 
haalde hij zich de ongenade van 
AHTAXBBXES op den hals, die 
door zijne moeder PARISATIS te
gen hem werd opgewonden, en 
op bevel van dien vorst, werd 
hij te Colossis, in Phrygië, ge
dood. 

* TISSAED (FRAKCISCCS), hoog
leeraar der universiteit van Pa
rijs, een der eerste, welke in 
die stad, proeven van Hebreeuw-
schon druk gaven, droeg bij orn 
aan de universiteit de beoefening 
dier taal intevoeren. Hij was te 
Amboise geboren, en bloeide op 
het einde der 15.*-' eeuw. Hij 
had zijne eerste stadion to Pa-
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rijs gemaakt, tot op de wijsbe
geerte ingesloten, ging de regten 
te Orïeans beoefenen, en begaf 

'zich van daar naar Italië,"waar
van hij de verschillende höoge-

. scholen bezocht. Hij nam lessen 
van de beste meesters, ontving 
den doctoralen hoed in deregts-
geleerdheid aan de universiteit 
van Bologna, en kwam vervol
gens te Parijs terug* De beoe
fening van het Grieksch kwijnde 
aan de universiteit, en daar'men 
de boeken in die taal uit Italië 
moest ontbieden, maakte de 
hooge prijs dezelve zeldzaam. 
TISSARD deed er te Parijs druk
ken , die veel minder kostten , 
en, in eene redevoering aan de 
studenten, der universiteit, spoor
de, hij'hen aan tot eene studie, 
die hun zoo nuttig kon zijn. 
Zijne verdienste ,deed hem on
derscheiden, doo? FRAKCISCÜS I, 
die toenmaals nog slechts hertog 
van Angoulême was. TISSARD 
deed later voor het Hebreeuwsch, 
wat hij voor het-Grieksch had 
gedaan. Hij stelde eene Hebreeuw-
sche spraakkunst zamen, Parijs, 
1508,-in ' 4 > , waarin men be
halve het alphabet en de grond
regels, injhet Hebreeuwsch vond 
het Gebed des Heeren, het Tri-
sacjium of driemaal heilig, en 
het geslachtregister van JESÜS 
CHRISTUS. Het schijnt dat deze 
bekwame hoogleeraar in 1509 
overleed, ten minste na 1508 
vindt men van hem geen gewag 
meer gemaakt. 

* TISSARD (PETRUS) , priester 
van het Oratorium, te Parijs, 
in 1666 geboren, nam den 15 
October 1687 , zijnen intrek in 

het Oratorium dier stad. Gedu-
rende langen tijd onderwees hij 
de humaniora in de collegiën 
der congregatie, en werd er later 
belast met het onderwijs 'der 
godgeleerdheid. Hij had zich op 
de dichtkunde toegelegd, en be
zat eene gemakkelijkheid ia het 
vervaardigen van fransche en 
latijnsche verzen. Men heeft van 
hem: Vindicta in fdia>, m 
irrüum Anglorumin Maclopolim 
concilkm, eendichtstuk, 1693. 
Het is aan pater COQUERY, visi
tator der congregatie opgedra
gen; ._ 2.° Musce sicuk, aan 
denzelfden gedurende zijn be
zoek, en tijdens de aardbevin
gen in Sicilië,opgedragen; -
l.o eene Prosoppée (Persoon?-
verbeelding), hij gelegenheid 
der afwijzing.door S » f l ^ van 
den vrede, dien LoDEWim XV 

hetzelve aanbood; - 4- ; « " 
talmg . in latijnsche *d»tnp 
len, der Fransche mm jan 
MALHERBEsaanLoBEWia jü i> 
on het punt om URochellef 

ken, en verscheiden namloo8 

geschriften, over onderweg, 
die toenmaals de l e r i c ' 
den. Pater TISSAR»;.had ^ 
de vertaling. ro l a U J n s f^ ' I N E , 
der fabelen van u g » 1 ^ 
door pater V j ^ J U 
broeder in het h™t fn 3 
Hij overleed te W d 

Mei 1740. • (Zie . Vwo*) 

TISSERAIMJOANNES). "j <; 

Fransche minderbroed J v w 

eeuw, beroemd doorfljpenj 
voor het heil der zielend" 
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zijne uitmuntende leerreden. 
Hij wist zoo vele zalving in 
dezelve Ie brengen, dat de ver-
hardste harten, moeite hadden, 
hem te wederstaan. De vervol
ger , van FLEÜRY verhaalt, dat 
na een aantal meisjes en vrou
wen van eene ongeregelde le
venswijze bekeerd te hebben, 
hij de orde der boetvaardige 
dochters instelde, om diegene 
op te nemen, aan welke God 
de genade zou verleenen, om 
de zonde te. verlaten. Er werden 
er dadelijk meer dan tweehon
derd gevonden. Het getal nam 
in korten tijd buitengemeen toe, 
zoodat men genoodzaakt was, 
om diegene, op welke men zich 
het beste kon verlaten, door 
de stad liefdegiften te r doen in
zamelen',' lot dat zij een va'st 
verblijf hadden, hetwelk eerst 
in 1500 plaats had. De hertog 
van Orleans, later koning van 
Frankrijk, onder den naam van 
LODEWIJK XII, gaf hun alstoen 
zijn paleis bij St. Euslache ge
legen, om er een klooster van 
te maken. SIMON, bisschop van 
Parijs, ontwierp voor haar sta-
stuten en stelde haar onderden 
regel van den H. AUGÜSTINOS. 
In 1550 werden zij verpligt 
binnen het klooster te blijven, 
en in 1572, werden zij ver
plaatst in de oude kerk van 
St. Magloire (FLEÜRY. Eist. ceel. 
t. 24. «we 117, cA.129). Toen 
Paus SIXTDS IV, in 1481 aan 
de Franciskanen vergunde, de 
vijf minderbroeders, die in 1220 
te Marokko den marteldood had
den ondergaan, godsdienstig te 
vereeren, vervaardigde TISSE-
KAND het officie van dat feest. 

WAMKG , geschiedschrijver dier 
orde, geeft rhet jaar van zijnen 
dood niet op. 

* TISSOT (SIMONANDREAS*) , een 
beroemde Zwitsersche arts, in 
1728, te Grancy in het Waad-
land geboren. Na zijne studiën 
te Montpellier volbragt te heb
ben, onderscheidde hy zich te 
Lausanne, niet alleen in de the
orie maar ook in de praktijk zij
ner kunst j in 1781 ging hij als 
hoogleeraar in de geneeskunde 
naar Pavia, en keerde in 1783 
van daar naar Lausanne terug. 
Zijn naam en zijne geschriften 
zijn door geheel Europa bekend, 
zij zijn grootendeels in bijna 
alle talen vertolkt. TISSOT was 
lid der medico-physische maat
schappij van Bazel, van de ko
ninklijke maatschappij van Lon
den, van. die van Bern, enz. 
enz. Hij is den 15 Junij 1797, 
te Lausanne overleden. Behalve 
eene zeer naaüwkeurige uitgave 
der Werken van MORGAGNI, met 
geleerde aanteekeningen, 1779, 
5 dl.11, heeft hij nagelaten: 1.» 
Avis etc. (Raadgevingen aan het 
volk, over zijne gezondheid), in 
!2,mo; _ 2.o Avis etc. (Raad
gevingen aan geletterden betrek
kelijk hunne gezondheid); — 
3.° VOnanisme etc. (Het Ona-
nismus, of Verhandeling óver de 
ziekten uitdezelf-bevlekkingont
slaan), 1765, in 12.m» 'De ne-
derduitsche vertaling van dit 
werk is hier te lande, zoo wel 
in de pédagogie, als in de ge
neeskunde , zoo goed als Idas-
siek geworden j — 4.° Traite 
etc. (Verhandeling over de inëii' 
ting), 1750; —5.° Gymnaslique 
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etc. (Genees- en heelkundige lig-
chaamsoefeningen), 1780, ia 
]2.m°j — 6.° Traite etc. (Ver
handeling over de zenuwen en 
dcrzelver ziekten), 1782, 4 dl." 
in 12.m o ; — 7.° ' Traüè etc. 
(Verhandeling over de vallende 
ziekte); — 8." een aantal Ver
handelingen over verschillende 
geneeskundige onderwerpen. Al 
de werken van TÏSSOT zijn ge
zamenlijk in 11 dl.» in 8.™ 
uitgegeven. Parijs, 1809—Ï813. 

* TlSSOT (ALEXANDEB PASCAL), 
een letterkundige, bloedverwant 
van den voorgaande, den 5 Oc-
tober 1782, te Mornas, in het 
fr. dep.4 Vawluse, geboren. Hij 
volbragt zijne studiën Ie Parijs 
alwaar "hij jong was gekomen, 
en werd chef de bureau bij het 
ministerie* van eeredienst. Hij 
was zeer ervaren in de oude en 
nieuweïe letterkunde, iri deregts-
geleerdheid ' en in de geleerde 
talen. Hij is den 27 Mei 1823 
te Parijs overleden, en was lid 
van het akademischegenootschap 
vakwetenschappen van .Parijs, 
van het Atheneum van Fauclv.se 
enz. Hij heeft nagelaten: J.° 

. Noles etc. (Geschiedkundige en 
crUischa aanteekeningen over 
eenige magislrakiren), Parijs, 
1S05 „ in 8.™; — 2.o Code etc. 
(Codex en Instellingen van Jus* 
ÏIKÏAKÜS ; Instellingen van keizer 
LEOJ fragmenten van CAJUS, 
ULPIAHUS enVAVivs; eenige ver
taling volgens de uitgave van 
ELZEVIR, herzien doorJ). GOBER-
FROI) , Mets en Parijs, 1807 — 
1S10, 4 dl.nin 4.'«; 18 dl.™ 
in 12.»o; — 3.0 Mamiel etc. 
(Handboek voor den handelaar), 

Parijs, 1808, in 4.'°; — 4.» 
Cours etc. (Volledige 'leergang 
der staatkunde, ot Verklaring 
van de gevoelens der ouden over 
de onderwerpen van openbaar 
bestuur en administratie), Parijs, 
1820, in 8.™, 1." dl. Dit be
langrijke werk. is niet voortge
zet. TÏSSOT , was de uitgever der 
Werken van TISSOÏ , de» genees
heer, in het vorige artikel ver
meld. Deze Werken zijn vooraf
gegaan door eene Levensschets 
des schrijvers en.Aanteehnin-
gen van doctor HALLE. 'ALEXAH-
DER PASCAL TÏSSOT, heeft onuit
gegeven nagelaten: 1.° Mêmoire 
etc. {Verhandeling legen het twee
gevecht); — 2.o Discours etc. 
(Verhandeling over het Uemr 

om menschen 'te moordeden, we
gens elke andera zaak, dan hunne 
handelingen).; •-•*/&"'< 
etc. (Volledige verhandeling over 
de vriendschap); - 4 ° Philoso-
plüe etc. (Wijsbegeerte der me>a-

hhap);-5.<>Trait f(Vf; 
handeling over den adel); - • 
Traite' etc:(Verhandehngew 
de opvoedingen); - 7 - ° K 
etc. (Geschiedenis der boehw 
zamelingen, bij deversclnl'mü 
volken der oudheid); ~- »• lf 
iament etc. (StaatktmhffJ^ 

. ment van den grootenM^mh 

enz. enz. 

* TÏSSOT (Custos Jtif), j 
1750, te Omans, m net »• 

•Doubt dept.' geboren,, J ^ d 

1776, te Bcsanmn tot flocw» 
if de' geneeskunde terojgd; 

en bloed verwant van den tojf 

den arts TÏSSOT, die \W™ zijne raadgevingen m de 0ene 
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kundige loopbaan had geleid. 
TRONCHIN, aan wien laatstge
noemde 'hem aanbeval, nam 
hem tot zijnen leerling en se
cretaris aan, en bestemde hem, 
in 1787, tot adjunct-geneesheer 
van het huis van Orleans. In 
1788, werd hij beroepen tot 
adjunct chirurgijn-en-chef, in 
de legerplaats van St. Omer, al
waar de prins van Condê het 

' bevel voerde, en weinige maan
den later benoemde de koning 
hem, tot divisie-inspecteur der 
hospitalen van den Elzas en van 
Franche-Comté. TISSOT verbleef 
gedurende bijna 20 jaren/in de 
militaire hospitalen of bij ver
schillende leger-corps; rnaar ge
durende het schrikbewind , werd 
hij verscheiden malen, aange
klaagd, in hechtenis genomen, 
en in zijne bedieningen geschorst. 
In 1806, bragt hij hulp aan de-
Oostenrijkschegevangenen, die in 
Zwaben gecantonneerd, en door 
eenen besmeltelijken en verwoes
tenden bloedgang aangetast wa
ren. Tot belooning van zijnen 
ijver, schreef de aartshertog KA-
REL hem een' vleijenden brief, 
zond hem eene snuifdoos, en 
eene met diamanten omzette 
medaille, en het diploma van 
honorair lid der genees-en heel
kundige akademie van Wcenen. 
Hij verkreeg vervolgens zijn ont
slag , en kwam te Parijs, al
waar hij zijn beroep op nieuw 
begon uitteoefenen. De hertog 
van Orleans, thans koning Lo-
BEWHK Pukippus, gaf hem bij 
zijne terugkomst den titel van 
zijn raadplegend geneesheer. TIS
SOT werd ook als lid aangeno
men van het praktisch genees

kundig genootschap van Parijs, 
en hij was vice-president van 
hetzelve, toen hij den 30 Junij 
1826 overleed. Verscheiden zij
ner werken zijn. op last der 
commissie van openbaar onder
wijs gedrukt, en goedgekeurd 
door de koninklijke akademie 
van heelkunde van Parijs. De 
voornaamste zijn: 1.° Gymnasti-
que etc. (Geneeskundige ligchaams 
oefeningen), Parijs, 1781, in 
12.mo; _ 2.o Régime etc. (Leef
regel betrekkelijk het gebruik 
van spijzen in ziekten); — 3.° 
Effets etc. \ Uitwerkselen van het 
slapen en toaken);— 4.° de 
l'Influence etc. (Over den in
vloed vm de hartstogten der ziel 
in de ziekten). Deze drie laatste 
werken zijn in het hoogduitsch 
vertaald. Nog heelt men van 

. hem: Waarnemingen over de oor
zaken der aanstekelijke ziekten 
in militaire hospitalen, en Plaat
selijke nasporingen, in het 15.° 
dl. der Mémoires de mêdecine 
militaire, December, 1824,, 
opgenomen. 

TITELMAN (FRANCISCÜS) , in 
1498, te Hasselt, in het Bel
gisch-gedeelte der provincie Lim
burg geboren, werdFranciskaner 
monnik Ie Leuven, na later over 
de hervorming der capucynen 
te hebben hooren spreken, om
helsde hij, in 1535 die leefwijze 
te Rome, en overleed in den geur 
van heiligheid te Jnticoli, den 
12 Septb. 1537. Hij was erva
ren in de Grieksche, Hebreeuw-
sche en Clialdeeuwsche talen. 
Zijne geschriften zijn talrijk. 
De voornaamste derzelve zijn: 
!.•> Commentarirn op al de brie-! 
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ven der apostelen, Jntwerpen; 
1540, in 8.™;— 2.» id. op de 
Psalmen, Antwerpen, 1573, in 
fol.; — 3.°..-op JOB; — 4." . . . 
op het hooglied; — 5.°... op den 
H. MATTHEUS en JOANNES ; — 6.° 
Verhandelingen tegen ERASMÜS 
'enz. RICHARD SIMON, die met 
zijne lofspraken niet veil was, 
zwaait dezelve-aan TITELMAN. toe. 

* TITEUX , een Fransche beeld
houwer, studeerde te Parijs, 
begaf zich vervolgens naar Rome, 
alwaar hij eenige jaren verbleef. 
In Frankrijk teruggekeerd, bragt 
hij het beeldwerk der volgende 
gebouwen ten uitvoer, van den 
Schouwburg, te Bordeaux, van 
de zaal der Variétés, te Parijs, 
van het Palais Royal, van 
Rancy, van de St.Eligius-herh,, 
te Duinkerken; en het is volgens 
zijne modellen dat het beeld
werk der nieuwe St. Genoveva-
kerk te Parijs is aangebragt. 
Hij is te Fresnoi bij Sedan, 
den 9 Februari] 1809 overleden. 

Tra (ROBERT) , in Toskanen', 
omtrent het midden der zestiende . 
eeuw geboren, onderwees da 
schoone- letteren te Padua en 
te Pisa. Er beslaan nog van 

."hem .Gedichten, in zijnen tijd 
zeer op prijs gesteld, doch thans 
genoegzaam onbekend, ofschoon 
zij niet zonder verdiensten zijn. 
Men vindt dezelve vereenigd 
met die van GHÉRARM, 1571, 
in 8.T0 Nog heeft men van dezen 

. schrijver, vrij goede Janteeke-
ningen op eenige klassieke schrij
vers ; tien hoeken over plaatsen 
van oude schrijvers, omtrent 
welke de letterkundigen het 

niet eens z'ijn. Hij overleed in 
1609, in den ouderdom van 
58 Jaren. 

T l T I A N , TlZIANO Of TlTIAKO, 
een beroemde schilder, wiens 
familie-naam VERCEIXI was, in 
1477, te Cadore in Frioul ge
boren , openbaarde reeds in zijne 
kindschheid, eene sterke neiging 
voor zijne kunst. Reeds in den 
ouderdom van tien jaren nam 
hij zijnen intrek bij Gcpius, 
en later bij GIOVANKI BELHM, 
bij wien hij lang verbleef. Be 
roem van GIORGÏONE verwekte in 
TITIAN een', gelukkigen naijver, 
en spoorde hem aan, om zich 
in naauwe vriendschapsbetrek
king bij hem aanteslmten, ,len 
einde in staat te zijn, zlJne 

manier te beoefenen. « » r <* 
oRGiom de snelle v o r d W J 
van zijnen leerling, en het doe 
zijner bezoeken ontwaarde zoo 
brak hij allen m f j ^ J af. Kort daarna zag TITIAN» 

'door den dood var;itojJJJ 
zonder mededinger. Blenwen̂ c 
te hem alom te bezi ten g 
belastte henrmetdebelangg 
stukken te Vincmce, te m ; 
te VenetiëenteFerra^d^ 
zondere bekwaamheid J J e 

portret bragt hem d j o 

In hoogen. roemen B ^ r t , 
vorsten. KAREI, V, die veu 
beschermer van ware te g ; 
overlaadde hem « g A » 
en eerbewijzen. Indiaa^ 
zachte en innemende J • 
Zïjn vrolijk en o p g e r u j n 
i r , hem deden ^ f z j D e 
najagen, w J ^ V 
verdienste eerbied voor" 
Hij genoot eene ongestoord» 
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zóndheid, èn al zijne ziels- en 
ligchaams-vermogens tot in den 
ouderdom van 99 jaren, en 
overleed te Venetië in 1576. 
Deze grqote schilder behandelde 
zonder onderscheid allerlei on
derwerpen , en stelde de natuur 
in hare geheele waarheid voor. 
Elke zaak ontving onder .zijne 
hand den aan haar karakter pas
senden indruk. De verwijlingen, 
welke men hem doet, zijn de 
oudheid niet genoeg beoefend 
te hebben, dikwerf in de uit
drukking van de hartstogten der 
ziel te kort te zijn geschoten, 
van zich soms herhaald te heb
ben , van eindelijk veel malen 
tegen de tijdrekening gezondigd 
te hebben. Het museum van 
het Louvre bezit verscheiden 
schilderijen van dezen kunste
naar, [In geheel Europa pronken 
kerken, paleizen en kunstver
zamelingen met eenige zijner 
voortbrengselen, die zeer talrijk 
zijn. Onder zijne meesterstukken 
telt men: den dood van PETRUS , 
den martelaar; — VENUS, die • 
Amor de oogen bindt, eenJvond-
maal in de eetzaal van het 
Eseuriaal, en een CHRISTUS met 
doornen gekroond, in eene der 
kerken van Milane. In het laatste 
stuk zijn de gestalte en de hou
ding van den Zaligmaker boven 
alle verbeelding schoon. De ko
peren platen, naar TITIAN'S-
schilderstukken vervaardigd, be
dragen met de landschappen en 
houtsneden meer dan 600. Zijne 
levensbeschrijving door Ticozzi 
is onnaauwkeurig, doch meer 
aanbeveling verdient: Dell'imi-
tatione pitiorica, dcll' excelknzae t 

XXIII DEEL. O 

e della opera di TIZIANO, door 
ANDR. MAJER , Venetië 1818]. 

TITIANA (PLAVIA), vrouw van 
keizer' PERTINAX, en dochter van 
den senator FLAVIUS SULPICIANUS, 
bragt haar geheele leven door 
in eene onafgebrokene aaneen
schakeling van misdadige liefde. 
Hare minnarijen met eenen 
kluchtspeler waren het schandaal 
van Rome; maar PERTINAX, vol
gens sommige schrijvers, zelf 
zeer ongebonden, of door eene 
lafhartige toegevendheid over
meesterd , durfde zich niet tegen 
haar verzetten.' TITIANA had 
niet lang genot van den opper
sten rang. PERTINAX werd dooi
de preloriaanscbe soldaten, in 
Maart im gedood, en de kei
zerin zag hem, zeven-en-tachtig 
dagen na zijne verheffing, onder 
hare oogen met dolken door
steken. Dit toeval stortte haar 
van den troon in de vergetelheid, 
waarin zij hare dagen eindigde! 

TITIÜS (GERARDUS), een lu-
tersche godgeleerde, in 1620 f e 
Quedlimburg geboren, was de 
leerling van GEORGE CALIXTUS, 
en werd hoogleeraar in het 
Hebreeuwsch en in de godge
leerdheid te Helmstadt, alwaar 
hij in 1681 overleed. Men heeft 
van hem: 1.» Verhandeling over 
de kerkvergaderingen, Helmstadt, 
1656, in 4.*°; — 2fi Over het 
ontoereikende der enkel natuur
lijke godsdienst" en over de nood
zakelijkheid der openbaring, 
1667, in 4.t« 

TlTON DU TlLLET (EVIURD), 



010 T I T. 

te Panj's, in 1677 geboren, was 
de zoon van eenen secretaris 
des konings van Frankrijk, 
volbragt zijne studiën-in het 
collegie der Jesuiten- te Parijs. 
Hij verliet hetzelve met eenen 
levendigen smaak voor de schoone 
letteren, dien'hij gedurende zijn 
geheele leven behield. In den 
ouderdom van 15 jaren volgde 
hij de loopbaan der wapens, 
tot op den Rijswijker-vrede, 
alstoen kocht hij eenen post van 
hofmeester der Dauphine, moeder 
van LODEWIJK XV. De vroeg
tijdige dood dier prinses gaf hem 
aan zich-zelven terug. Hij reisde 
naar Italië, en nam de schoon
heden der tallooze meesterstuk
ken van schilder- en beeldhouw-
kunde in oogenschouw, welke 
het nieuwere Italië aan het oude 
doen evenaren. Bij zijne terug
komst werd hij tot provinciaal-
commissaris van oorlog benoemd; 
hij oefende dien post met eene 
zeldzame edelmoedigheid uit. 
Zijne verkleefdheid aan LODE: 

'WIJK XIV, en zijne bewondering 
voor de mannen van genie, boe
zemden hem in 1708 het denk
beeld in om ter eere van dien 
koning, en der dichters en toon-

' kunstenaars, welke zijner rege
ring tot luister hadden verstrekt, 
eenen metalen Parmssu's opte* 
rigten. Dit schoone gedenktee-
ken, dat in 1718 ten einde 
werd gebragt,; is tegenwoordig 
•in de bibliotheek des konings 
geplaatst. Dü TILLET, gaf in 
1727, in 12.™>, in het licht, 
de beschrijving van dit monu
ment, met de levensschets en 
de lijst der werken van de dich
ters, die hij er op geplaatst had. 

Hij deed dezelve in 1732, in fol, 
herdrukken, en droeg ze aan den 
koning op. Sedert dien lijd le
verde hij alle tien jaren bijvoeg
selen van mannen, welke in dien 
tusschentijd overleden waren: 
deze bijvoegselen loopen tot het 
jaar 1760. Hij overleed aan eene 
zinking, den 26'December 1762. 
Deze beroemde burger was van 
een even zoo nuttig als aange
naam onderhoud. Hij rekende 
het zich lot een vermaak en 
eenen pligt, diegene te onthalen, 
welke de letteren beoefenden, 

,en om, zonder ijdele praal, die
gene onder hen te ondersteunen, 
welke in behoeftige omstandig
heden verkeerden. _ Meni heeft 
ookvanHiw. Essaiete.(ProeM 

over de terbew&s* de» geleer-
dm toegesmn)An^S 
meri geleerde naspormgen vind , 
doch waarvan de.stij.even a 
die van zijne beschryving on-
geküischt en eentoonig is. 

*'TiïWOH(IsAto), wnh* 
landsche reiziger,lei™f J J 
in 1740 geboren» b | f £ 
vroegtijdig naar Oost-MM, K« 
in de administratie d e j o j 
ĥapp«, ° « ^ Ï Ï Ï -

nen ijver en zijne « ^ . van 
heid tot den post van « » J s 
het bestuur v a n » I n^' 
werd hij, als hoofdtan g » J 
del, naar Japanw»g "-
vertoefde langen tijdopl J Ji 

len, g>ng . H u i f d e " ««' 
maatschappij, te Yeao, « ^ 
reldlijlcen keizer yan^« 7 8 4 ) groeten, verliet dat land w-. 

eön bragt eene - A voorwerpen, en belangrijk 
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nemingen mede. Kort na zijne 
terugkomst*, werd hij tot gou
verneur van Chinchoura, een 
bengaalsch kantoor, benoemd; 
eindelijk werd hij als afgezant 
naar Sina gezonden, en maakte 
zich bij het al te hoffelijke en 
wantrouwende volk van dat land, 
evenzeer bemind, als hij zulks 
in Japan geweest was. Na een 33 
jarig verblijf in Azië, kwam hij 
in zijn vaderland terug, alwaar 
hij zich gereed maakte, pm het 
resultaat zijner riasporingen, in 
Holland, in zijne moedertaal, 
en te Parijs in het fransch in 
het licht te geven , toen de dood 
hem in Februarij 1812 weg-
maaide. Volgens zijne hand
schriften, heeft men in het licht 
gegeven: 1.° Plegtigheden in Ja
pan bij de huwelijken en lijk-
staatsies gebruikelijk, Parijs, 
1819, [2 dl.», in 8.™ met 76 
platen; •—• 2.° Gedenkschriften 
en bijzonderheden, van de rege
rende dynastie der Djogouns, sou-
vereinen van Japan, Parijs, 
1820, in8.f°, met platen, door 
de zorg van den heer ABEL RB-
MDSAT in het licht gegeven, die 
dit werk met aanteekeningen 
en ophelderingen heeft verrijkt; 
— 3.° beschrijving van hef land 
mn Jeso, uit. het japaneesch 
vertaald in het 24." dl der An-
nales des vmjages. De bibliotheek 
des konings van Frankrijk heeft 
aan TITSINGH de zeldzame en 
belangrijke verzameling der Ja: 
panesche Encyclopedie te danken. 

TlTÜS SABINUS VESrASlAMUS 
(FLAVIUS) , romeinsch keizer, den 
30 December van het jaar 40 

O 

na J. C. geboren, was de zoon 
van VESPASIANUS , zijden voor
ganger , en van FIAVIA DOJU-
TiLtA. Hij diende onder zijnen 
vader, en aanvaardde den kei
zerlijken schepter in het jaar 79, 
na zich door de verwoesting van 
Jeruzalem onderscheiden te heb
ben. Hij legde bij deze onder
neming bewijzen van wreedheid 
aan den dag, door de ongeluk-
kigen, welke de honger buiten 
de muren dreef, en die niet ver
antwoordelijk konden zijn, voor 
de hardnekkigheid hunner me
deburgers, te doen kruisigen; 
maar het gedrag der joden schijnt 
in zeker opzigt, de wijze te 
verschoonen, waarop men hen 
behandelde. Volgens de getuige
nis van JOSEPHDS, zeide hij bij zij
nen intogt in Jeruzalem-. » Het 
is onder de leiding van God, 
dat wij den oorlog hebben ge
voerd: het is God, die de joden 
uit deze sterkten heeft verdre
ven , tegen welke noch mensche-
lijke krachten noch werktuigen 
iets konden uitvoeren." Hij was 
van dit gevoel zoo zeer door
drongen, dat later, toen de 
natiën hem kroonen zonden om 
zijne zegepraal te vieren, bij , 
volgens PHILOSTKATDS, verklaarde 
die eer niet te verdienen: » Ik 
ben het niet, zeide hij , die 
overwonnen heb. Ik heb slechts 
mijne handen aan de goddelijke 
wraak geleend." Hij had uit
drukkelijke bevelen gegeven voor 
het behoud van den tempel, doch 

I in de raadsbesluiten Gods was 
het vastgesteld , dat dezelve tot 

' op den grond toe zoude ver
delgd worden. Nadat een sol-

o 2 
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daal boven van den toren Ati-
tonia genaamd, een brandend 
hout op denzelven had gewor
pen, waren al de pogingen des 
legers niet in staat om den brand 
te beteugelen. Keizer geworden 
zijnde, vaardigde Trrus een zeer 
gestreng edikt uit tegen de aan
brengers, en veroordeelde al die 
beschuldigers van beroep , om 
op de voornaamste der publieke 
pleinen gegeeseld te worden, 
van daar voor de schouwplaat-
sen te worden gesleurd, en 
eindelijk om als slaven verkocht 
en naar woeste eilanden verban
nen te worden : eene gestreng
heid , die door eenige schrijvers 
is geprezen, maar in het alge: 
meen niet zonder bezwaar was, 
en de openbare en bijzondere 
veiligheid der burgers kon in 
de waagschaal stellen. De voor-
zigligste en de regtvaardigste 
partij ware geweest., zoo als een' 
geschiedschrijver zegt, om met 
het eene om* .de aanklagers en 
met hel andere de beschuldigden 
aan te hooren. Hij gaf prachtige 
schouwtooneelen', onder ande
ren een" zeegevecht in het oude 
Naumaehia. Vijf duizend wilde 
dieren, werden op eenen enke
len dag gebruikt tot vermaak 
van het volk, hetwelk hij altijd' 
raadpleegde alvorens aan hetzelve 
een feest te geven; eene oplet
tendheid, die weinig met de 
waardigheid eens keizers strook
te , doch hij gaf: toe aan de be
hoefte, die hij daaraan gevoelde. 
Nadat hij zich op den avond van 
zekeren dag herinnerd had, dat 
er zich gedurende den geheelen 
loop deszelven, voor hem geene 
gelegenheid had opgedaan, om 

"ij iemand eenige dienst te bewij-
" zen, zeide hij': Mijne vrienden, 

ziedaar een dag, die voor mij 
verloren is! woorden, die de 
lofspraak en de criliek hebben 
uitgeput. Het gevoel dat zij uit
drukken is ongetwijfeld loffelijk, 
maar het schijnt nutteloos te zijn, 
zulks aan den dag te leggen; 
indien er zich daarenboven nie
mand had aangeboden, om wel
daden te ontvangen, zoo kon er 
geene oorzaak tot berouw zijn, 
de neiging om weltedoen moet 
den deugdzaroen man voldoende 
zijn. «Indien, zegt een man 
van verstand, deze trek waai 
is, zoo geeft hij aanleiding om 
te gelooven, dat deze vort 
meer kleingeestigheid danjuU 
moedigheid des harten bezat 
De crimineele wetten werden 

ners vermenigvuldigden door de 
bevordering der s t ra f feo» 
T i x ü s z e i d e : d a l ^ / * 2 zoudeomhommjandeo ^ 

van den ondergang w»«J 
menseh te sfj», T t S , 
gesteldheid in een^ pa 11 " 5 
maar die bij een « t. 
ZWak, .onvooBigüg » ' £ . 
vaafdigbeheerkanewe^, 
gen. Hij gaf er al te ze f 
wijzen van, door tol ^ 
opvolger te bestemme^ 
TMKOS, zijnen broed , J ie boosaardighedlnj kende, e

e z a . 

zelfs tegen hem, j > 0n. 
menzwering.vvasgetJJ e„i 
d e r de regering van l i ^ e n 
het rijk aan verscheidtanaj^ 
blootgesteld. De ««U >*^ 
verbranding der ineestó^.^, 
van Campame, doo ae 
gtingen van den berg 
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de tweede de brand van Rome; 
de laatste eindelijk eene pest, 
welke tol duizend personen op 
eenen dag wegmaaide. Gedu
rende al deze onheilen, gedroeg 
TITOS zich als een weldadig vorst, 
hij verkocht de sieraden van zijn 
paleis om de openbare gebouwen 
te doen herstellen. Niet lang 
had Rome genot van zijn wel-

• dadig bestuur. Daar Trrus zich 
ziek gevoelde, begaf hij zich naar 
liet land der Sabijneh; doch werd 
op weg derwaarts door eene he
vige koorts overvallen, waaraan 
hij den 13 September van het 
jaar 81 na J. C., na 2 jaren , 
2 maanden en 20 dagen gere
geerd te hebben, bezweek. Blen 
zegt, dat toen zijn broeder Do-
MITIANGS, hem op het uiterste 
zag, hij ,hem, onder voorwend
sel van hem te willen verfris-
schen, in eene kuip vol sneeuw 
deed plaatsen, en dat hij daarin 
den laatsten snik gaf. Indien 
het waar is, zoo als keizer HA-
DRIANUS verzekerde, dat TITUS, 
zijnen vader VESPASIANUS , , om 
hem eerder optevolgen, verge
ven heeft, dan is de misdaad 
van DOMITIANUS, eene zeer ge
paste straf voor dien vader
moord. Het denkbeeld door de 
stem des volks aan den naam j 
van TITOS verbonden, is boven j 
allen lof verheven, Indien men | 
intusschen overweegt, dat hij !j 
nog geene 3 jaren heeft gere- ji 
geerd, en dat zoo vele gedrog- ij 
ten met de schoonste beginselen j 
zijn aangevangen, kan men zich | 
niet onthouden om te gelooven, jj 
dat men welligt het aan de na- ! 
komclingschap overgebragt tafo- 'I 
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reel overijld of overladen heeft. 
Vandaar dit welligt al te vinnige 
gezegde eens schrijvers: » Ik 
erger mij altijd, wanneer ik de
zen tweejarigen keizer, enkel 
door een overdreven gezegde 
van weldadigheid bekend, boven 
NERO zie verheffen,- die gedu
rende vijf jaren andere bewijzen 
van regtvaardigheid en wijsheid 
gaf dan hij." Zelfs zijne voor-. 
standers hebben zijne schande
lijke buitensporigheden gelaakt, 
maar zij waren bij een bedorven * 
volk al te zeer gemeen, dan dat 
zij hem in het oog zijner tijd-
genooten zouden hebben kunnen 
schandvlekken. Dit is voor het 
overige niet het eenige verwijt 
dat men hem gedaan heeft. » Hij 
verstiet (zegt CREVIER) MARCIA , 
zonder dat wij de oorzaak dier 

'echtscheiding kennen, die wel
ligt niet anders is geweest dan 
zijn minnehandel met BEREKICE" 
(zie dat artikel). Men moet ech
ter bekennen dat in vergelijking 
met die menigte hatelijke dwin
gelanden, die Rome bezoedelden 
en verwoestten, TITOS een goed 
vorst moest schijnen, en in de 
jaarboeken der geschiedenis op 
eene voordeelige wijze bij hen 
moest afsteken. 

TITOS {Heilige), een griek en 
heiden, werd door den H. PAO-
LOS bekeerd, aan wien hij tot 
secretaris en tolk diende, Dezü 
apostel nam hem met zich naar 
de kerkvergadering van Jeruza
lem, en wilde niet, dat hij zich 
zou doen besnijden, om aante-
duiden dat de besnijdenis niet 
noodzakelijk was: ofschoon hij 
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later TIMOTHEÜS deed besnijden, 
toen hij hem naar Jeruzalem 
zond, 'wijl, zonder deze voor
zorg de joden hem als onzuiver 
en profaan zouden beschouwd 
hebben, De H. PAULUS zond hem 
vervolgens naar Korinthe, om 
de geschillen, die deze kerk 
verdeelden, bijteleggen; eu'Trrus 
ging hem vervolgens in Mace
donië opzoeken, om hem van 
zijne handelwijze verslag te doen. 
Kort daarna bragt hij aan de 
korinthers den 2.en brief, dien 
de H. PAULDS hun schreef en 

, nadat, in het jaar 63 na J. C. de 
apostel hem tot bisschop van het 
eiland Crcta had aangesteld, 
schreef hij hem in het volgende 
jaar uit Macedonië eenen brief, 
waarin hij de pligten der gewijde 
bediening ontwikkelt. Volgens 
de overlevering stierf TITUS op 
het eiland Creta, in den ouder
dom van 94 jaren. 

T«üs, een kerkelijke schrij
ver der 4.e eeuw, verhief zich, 
na al de hiërarchische rangen te 
zpn doorgegaan, door zijne ver
diensten, tot het bisdom van 
Boslra in Arabië. De bibliotheek 
der kerkvaders biedt ons van 
dezen schrijver eene Verhande-

\mg aan tegen de Manicheërs. 
JJfi stijl derzelve i s , voor een, 
uu zich-zelven verward onder
werp, wij zuiver, en de rede
neringen zijn even zoo bondig 
als doordringend •> maar alles is 
er niet naauwkeurig in. Men 
verwijt hem al te veel gehecht
heid aan ORIGENES , wiens dwa
ling, betrekkelijk de eeuwigheid 
•der straffen, hij zelfs schijnt 
aangenomen te hebben. Men 

schrijft hem nog toe een Com-
mentarhim op den H. LUCAS, 
en andere werken, die niet van 
hem zijn. • JULIANUS de afvallige 
bedreigde hem verantwoordelijk 
te maken, wegens eene soort 
van opstand, die er te Boslra, 
plaats had; maar TITUS maakte 
dit verwijt te "schande, en ant
woordde den keizer, dat indien 
het volk niet openlijk en alge
meen tegen hem aan, het muiten 
sloeg, hij zulks aan hem en aan 
de overige geestelijken te dan
ken had. Waarop JULIANUS aan 
de inwoners van Boslra schreef, 
dat hun bisschop hun aanklager 
was, en dat hij hen vermaande 
hem te verdrijven, wijl hij hen 
als tot den opstand geneigd be
schouwde. De Bostriërs dreven 
den spot met deze kinderach
tigheid, •» die, zegtTILLEMOST, 
voor ongeloofelijk zou gehouden 
worden, in eenen vorst diezicn 
op redeneerkracht beroemde, 
indien'de geheele brief, welken 

hij aan die van Bostra schre , 
nog niet bestond. .Deze br 
is gedagteekend uit Antwclu 
1 Augustus 362.» TITUS o -
leefde de vervolging van JW» 
HOS,-en stierf onder VALENS. 

TJTUS-LIVIÜS, van /**»> f 
volgens anderen van Af™' 
bragt een gedeelte zijns leven* 
d o o r , n u t e i V a F f e d a n e ^ : 
alwaar AUGUSTUS hem W «J J 
Zaam onthaalde. Jijj is aji«JJ 
schrijvers, welke hun'naam0Q , 

sterfelijk hebben f ™ a K C . 
her leven en daden we m g j 
kend zijn. TITUS-LIV * , « J 
leed te Padua, na AUGOSTJ 
op denzelfden dag als Ovn»«w, 



T.I T. " 615 

in liet jaar 17 na J. C., het 
4.e der regering van keizer Ti-
BERIÜS. Zijne Romeinsche Ge
schiedenis, die met de stichting 
van Rome begint, en met den 

t dood van DRUSÜS, m'Duüsch-
land, eindigde, heeft hem in den 
eersten rang der groote schrij
vers geplaatst. Dit werk bevatte 
honderd veertig boeken; er blij
ven er ons slechts vijf-en-derlig 
van over (waarvan er twee voor 
de eerste maal zijn uitgegeven 
in 1518, door ULRICH VON HOT
TEN) , en zelfs volgen deze nog 
niet op elkander. Zulks is niet 
het vierde gedeelte zijner ge
schiedenis. JOANNES FfiEINSHE-
MIUS heeft getracht het publiek 
wegens dit verlies te troosten, 
en is daarin, voor zoo- ver de 
zaak zulks toeliet, vrij wel ge
slaagd. In al de deelen van het 
werk van TITÜS-LIVIÜS heerscht, 
eene onafgebroke'ne sierlijkheid. 
Hij munt evenzeer uit in de 
verhalen, beschrijvingen en re
devoeringen. De stijl, hoewel 
oneindig verscheiden, is altijd 
even bondig, eenvoudig zonder 
platheid, getooid zonder ge
maaktheid , edel zonder hoog
dravendheid , wijdloopig of in
eengedrongen, vol zachtheid en 
kracht, naar mate de onderwer
pen zulks vorderen, maar al
tijd duidelijk en verstaanbaar. 
)> Men verwijt echter, zegt de 
abbé DES FOKTAINES, eenige ge
breken aan TITÜS-LIVICS. Het 
eerste, van zich al Ie zeer dooi
de grootheid" van Rome, beheer-
scher der wereld, te hebben la
ten verblinden. Spreekt hij over 
deze nog ontluikende stad, zoo 

• O i 

verheft hij dezelve tot de hoofd
stad van een groot rijk, ge
bouwd voor de eeuwigheid, en 
welker uitbreiding geene gren
zen kent. Hij Vervalt somtijds 
in kleine tegensprekingen; en , 
wat minder verschoonlijkis, hij 
slaat dikwijls gewiglige en be
roemde gebeurtenissen over." 
Men heeft hem ook nog verwe
ten , "van in zijne geschiedenis 
eenige gewestelijke uitdrukkin
gen te hebben gebezigd. Maar 
PitïNoiuus is van gevoelen, dat 
dit Paduaansche, waarover men 
zóo veel heeft gesproken, slechts 
de spelling van zekere woorden 
betrof, waarin TITÜS-LIVIUS , vol
gens de gewoonte van zijn land, 
de eene letter voor de andere 
gebruikte, en schreef Sibe en 
Quase voor Sibi en Quasi. Eeni-
gen hebben gemeend, dat het 
eenvoudig bestond in de herha
ling van verscheiden Synonymen 
in eenen zelfden volzin: eene 
overtolligheid van woorden, die 
te Rome mishaagde, en den 
vreemdeling verraadde. Er zijn 
weinig geschiedschrijvers, die 
zoo vele wonderen hebben ver
haald als TITUS-LIVIUS. Dan heeft 
er een os gesproken, dan heeft 
eene muilezelin voortgebragt, 
dan zijn mannen en vrouwen 
van geslacht veranderd; het 
houdt bij hem niet op met het re
genen van keisteenen, menscben-
vleesch, krijt, bloed en melk. 
Oppervlakkige en valsche gees
ten , die deze fabels met bewe
zen daadzaken hebben durven 
vergelijken, hebben ongetwijfeld 
niet nagedacht, over de om-
zigtigheid, welke men moet in 
4 
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acht nemen ten opzigte van 
volkssprookjes, tegen over die 
verhalen, welke men aan een 
eerbiedwaardig gezag, aan oor
deelkundige en onberispelijke 
ooggetuigen te danken heeft, van 
gebeurtenissen, die in derzelver 
oorzaken, en goddelijke omstan
digheden , het geloof van eiken 
redelijken geest bepalen. Voor 
het overige toonde, zelfs in zijne 
Iigtgeioovigheid, TJLTUS-LIVIÜS 
meer wijsheid, dan onze nieuwe 
schrijvers, in hunne ongeloovig-
heid: hij eerbiedigde zijne gods
dienst. » Hoe valsch dezelve ook 
wezen mogte, zegt de heer RIGO-
LEY DE JÜVIGNY , wist hij echter 
dat dezelve een heilzame teugel 
was. Hadde hij het geluk gehad, 
van in onze dagen, geboren te 
worden, en dat zijne wieg door 
het licht des evangelies ware be
schenen geworden, zoo zou hij, 
met den uitmuntenden geest en 
het goede oordeel, waarmede hij 
begaafd was, die gewaande ge
schiedschrijvers, die vermetele 
kladders niet zijn nagevolgd, 
die, evenzeer opgeruid tegen den 
troon als tegen het altaar,.beide 
trachten omvertewerpen; en die, 
terwijl zij tegelijkertijd den schep -
ter en het wierooksvat verbrij
zelen , van hemel en aarde on
afhankelijk willen leven. Hij 
zou naar hun voorbeeld geene 
logentaal, geene bittere schimp-
reden, geene onbeschaafde spot
ternijen, tegen eene godsdienst 
hebben aangewend, waarvan al
les de goddelijkheid aantoont en 
.bewijst... "Wel verre van die 
godsdienst uit een staatkundig 
oogpunt ie beschouwen, en lo-
geoachiige wonderen te willen 

I opdisschen, zou hij dezelve be
krachtigd hebben door eene me
nigte daadzaken, klaarblijkclij-
ker dan de dag, en er zich op 
hebben toegelegd, om haar als 
den hechtsten steun der troonen, 
en als de kracht en -het heil 
der staten en der volken, die 
dezelve uitmaken, te doen be
schouwen en eerbiedigen." De 
uitgave van TITUS-LIVIOS, Ve
netië, 1740, is zeer zeldzaam. 
Na verscheiden andere goede en 
schoone uitgaven, waarvan de 
opgave ons te breedvoerig zoude 
maken, heeft CREVIEU erin 1735, 
eene in 6 dl." in 4.t0 geleverd, 
met geleerde aanteekeningen en 
met eene sierlijk geschreven voor-
'rede verrijkt. Men heeft dezelve 

•herdrukt; in 6 di»'in 12.-» 
[De schoonste en beste uilgaven 
van Twus Lmus zijn die van 
ELZEviR,1634,3dl.«ml2. 
-en l665 ,3d^ in8 .v° ;v»a 
DOOTAT,. M usum Delfhm: 
1676 en 1680, 6 dl.» in 4.^ 
van DBAKENBORG, Uydm, U» 
— 1747 7 dl.n in 4.t0; .v?tt 

Tweebruggen, 17M,nfJ 
S.voj eindelijk die van LE E 

in zijne Colleclion des^ fltftó»' 
Mins, 13dl.»in8.v] 

Twm(Jowm) /mW*f 
RAVISICS TEXTOR, van »• ^ 
ia het Fransch flö^tófi 
heer van Ravisu, w het* 
gewest, ontleende een f ^ 
van zijnen naam w % 
goed. Hij onderwees nii« 
fe^e van Navarre I e » 
de° schoone letteren « M d 
meenten roem. In ^ " u

 iteit 
hij rector van de « / « » 
dier stad, en overleedm 1«* 
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volgens eenige schrijvers in het 
openbare ziekenhuis. Men heeft 
van hem: 1° Brieven, 1560, 
in 8.v°; — 2.° Zamenspraken; 
— 3.o Puntdichten; — 4.° Of-
ficim vel potius naturce historici, 
in qua copiosè disppsilum est 
per locos qnicquid habent autores 
in diversis disciplinis plurimi, 
quod et ad rerum historianm 
et verborum cognüionem ullo 
modo facere potest, Parijs, 1522; 
Lyon, 1541, in 4.'°; Bazel en 
Gëneve, eene uitgave door LY-
COSTHENES geleverd, en door 
GKASSER herzien, 1626,in 8.vo; 
— 5.° eene uitgave van Opera 
diversorum scriplorum, de claris 
mulieribus, Parijs, 1521, in 
fol. Deze verschillende werken 
zijn vrij wel in het lalijn ge
schreven, en men kan TIXIER 
in den rang der bekwame be
oefenaars der fraaije letteren van 
zijne eeuw eene plaats inruimen. 

TJZIANA. — Zie TITIAN. 

* TOALDO (JOZEF), een ge
leerde Italiaan, te San-Lorenzo 
di Pianezse, bij Marostica, in 
het Paduaansche, den 11 Julij 
1719, geboren. In den ouder
dom van veertien jaren, werd 
hij in het seminarie van Padua 
geplaatst, alwaar hij met roem 
zijne studiën volbragt. Behalve de 
wiskunde, waarop hij zich toe
legde, leerde mj de godgeleerd
heid , en werd tot doctor in die 
faculteit bevorderd. Kort daarna 
verkreeg hij den leerstoel voor 
de wiskunde.' Hij had het op-
zigt over den herdruk, der 
Werken van GALILEI, waarbij 

O 

hij eene voorrede en aanteekenin • 
gen voegde, en die hij met on
uitgegeven fragmenten vermeer
derde. Hij had met vele moei-
jelijkheden te worstelen van wege 
drie overheids-personen, om do . 
Zamenspraken over het wereld
stelsel Ie doen drukken, en om 
er eenigè door de hand van 
GALILEÏ geschreven bandteeke-
ningen intelasschen. Hij onder
wees met roem de spraakkunst, 
de redekunde, de wijsbegeerte 
en wiskunde, en voerde in zijne 
school de rekening met oneindig 
ldeine grootheden in. In 1-762, 
werd hij benoemd lot hoogleeraar f 
der aardrijkskunde, der lucht-
verschijnselen of weêrkunde (mé
téorologie) , der sterrekunde en \ 
deed een observalorium bonwen, 
waaraan men in 1767 begon, 
en dat na verloop van zeven 
jaren voltooid was. Hij voerde 
ook in den Veneliaanschen staat 
het gebruik in van bliksem-af- ^ 
leiders, waarvan de eerste, die [ 
men er gezien heeft, door hem 
te Padua werd tot stand gebragt. 
Op eene reis, welke hij door 
Italië deed, werd hij alom met 
de onderscheidingen ontvangen, 
die zijne talenten verdienden. 
TOALDO ondernam in 1773, een 
Astro-metéorologisch dagblad, 
hetwelk hij voortzette tot aan 
zijnen dood, den 11 December 
1798 voorgevallen. Behalve een 
aantal Verhandelingen, het zij 
in zijn dagblad, of in vreemde 
dagbladen in het licht gegeven, 
heeft men van hem: 1.o levens
schets van den abbè CONTI; — 
2.° Beknopte verhandeling over 
de platte en Moolvormigc, the-

o 5 
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orétische enpraktische driehoeks
meting , met de tafels •van 
DEPARCIEÜX, 1769 5 — .3.° 
Meteorologische proeve. Men 
beschouwt dit werk als het 
geleerdste, hetwelk over de 
weerkuhde, en den invloed der 
maan op de jaargetijden, ge
schreven is; — 4." Vcrhande-

• Kng over de buitengewoon strenge 
winters; — 5.° Kronijk over 
hetzelfde onderwerp;—6.°Novce 
tabulce baromilri cestusque maris, 
Padua, 1771, in 4.*"; — Ifi 
Verhandeling over de toepassing 
der weerltundeop den akkerbouw, 
beantwoording eener prijsvraag, 
in 1774, door de akademische 
maatschappij van Montpellier 
uitgeschreven. Deze bekroonde 
verhandeling van TOALDO werd 
in bijna alle Europesche talen 
vertolkt; — 8.° Verhandelingen 
ever de thermometers en baronie' 
ters, in 1776, in het Landbouw
kundig tijdschrift van Venetië 
opgenomen; — 9.° Vergelijking 
der jaargetijden met de voor-
naamstevoortbrengselendesvelds; 
•— 10.° Verhandeling over de 
ssonnewijserkunde, Venetië, I 789, 
in 4.to j „ 11 ,o Be Methodo Ion-
gitudimm, ex observato transitu 
lunce per meridianum; — 12.» 
Schediasmataastronomica, 1791, 
in drie boeken, waarvan de 
beide eerste, de zonsverduis
teringen , en het derde, den 
voorbijgang van Mercurius voor 
de zon betreffen. Nog heeft 
hij geleverd: 13.0 eene Italiaan-
sehe vertaling der Tafels van 
LALANDE, en der Sterrekunde 
voor de dames > van denzelfden 
schrijver. TOALDO werd bij de 
oprigling der maatschappij van 

wetenschappen te Padua, in 
1784, tot lid van dat genoot
schap benoemd. Hij was daar
enboven lid van verscheiden 
geleerde genootschappen van. 
Europa. 

TOBIAS , uit het geslacht van 
NEPHTHALI , woonde te Cades 
of Cedes, hoofdplaats van dat 
land, en was gehuwd met ANNA ,, 
uit hetzelfde geslacht, bij wie 
hij eehen zoon had verwekt, 
die zijnen naam droeg. Met 
zijne vrouw en zijnen zoon, 
gevankelijk naar Bnive gevoerd 
zijnde, besmette hij zich nooit 
door, even als de overigeferae-
liten, spijzen tenultigen, welke 
de wet verboden had. Om 
zijne getrouwheid te bebonen 
deed God hem genade bgSjj-
MANASAK vinden, dm_hem me 
weldaden en eerbewijzeover 
laadde. TOBIAS maakt* van de 
goedheid des koning?, enkel 0e 
bruik, om het lotzyne £van 
gene medebroeders te verlig J 
Hij ging hen bezoeken, e n d * 
hun dagelijks mede a1*at£ 
had. Eens te ^ . J j , 
dische stad, lijnde, haüJJ 
bloedverwant ***»*%% 
aan tien talenten. r«jJ; •, 
deze som van de mMMW d 
des konings P ^ J S 
leende hem dezelve., w> 
eenigen w a a r b o r g i n g 
schreven bewijs, te ^r°reeds 
Zijne liefdadigheid iwjj r , 
i„J dit leven beloond; mtusc 
beproefde God hem. J o ^ 
Op zekeren dag v l G /^ben 
Sscheiden doo en te f a3„ 
begraven, geheel vermot» .^ 
den voet van eenen tam 
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slaap, en uit een zwaluwen
nest, viel hem warme drek op 
de oogen, die hem blind maakte. 
Daar TOBIAS waande dat zijn 
einde nabij was, belastte hij 
zijn' zoon zich naar Rages te 
begeven, ten einde het zilver 
terug te vorderen, dat hij aan 
GABELUS geleend had. De jon
geling vertrok dadelijk met den 
engel RAPHAÖL, die de gedaante 
van AZARIAS had aangenomen. 
Zijn geleider deed hem in den 
echt treden met SARA, zijne 
nicht-, dochter van RAGUEL , 
weduwe van zeven mannen, die 
door dep duivel waren omge-
bragt, wijl zij de huwelijks-
vereeniging enkel als een middel 
Ier bevrediging van vleeschelijke 
lusten hadden' beschouwd. TO
BIAS begaf zich tot het gebed, 
en verdreef den engel der duis
ternis. ÜAPHAëL bragt hem 
daarop tot zijnen vader terug, 
aan wien hij met de gal van 
eenen visoh, hem door den 
.engel aangewezen, het gezigt 
terug gaf. . De heilige grijsaard 
overleed in het jaar QQ'6 vóór 
J. C. in den ouderdom van 102 
jaren. Zijn zoon bereikte mede 
eenen hoogen ouderdom. Men 
is vrij algemeen van gevoelen, 
dat de beide TOBIASSEN zelve 
hunne geschiedenis hebben be
schreven , of dat ten minste het 
Boek, hetwelk hunnen naam 
draagt, volgens hunne aantee-
keningen is zamengesteldl Wij 
bezitten het oorspronkelijke van 
dit werk niet meer, hetwelk de 
H. HIEBONYMUS, volgens den 
chaldeeuwschen tekst, in het 
Latijn vertaalde, en het is zijne 
vertaling, welke de Kerk als 

de eenvoudigste, de duidelijkste 
en het meest ontdaan , van 
vreemde omstandigheden, heeft 
aangenomen. Er bestaan ook 
overzettingen van in het he-
breeuwsch, in het grieksch en 
in het syrisch, volgens de 
latijnsche, en eenige andere, 
waarin de bijzonderheden wijd-
loopiger zijn ontwikkeld; hetwelk 
aan eenige critici heeft doen 
gelooven dat TOBIAS zijne ge
schiedenis en de verkorting zijner 
geschiedenis heeft geschreven. 
De joden erkennen dit boek 
niet als canoniek; doch lezen 
hetzelve met eerbied als bevat
tende eene eerwaardige geschie
denis, vol van treffende gevoelens 
en uitmuntende grondregels. 
De standvastigheid van den 
règtvaardige, zijn bekroond ver
trouwen, de vaderliefde, de 
kinderlijke toegenegenheid, de 
heiligheid van den huwelijks
band , eene steeds waakzame en 
alvermogende voorzienigheid: dit 
alles draagt bij tot de zamen-
stelling der stichtelijke geschie
denis van TOBIAS; zij biedt het 
tafereel aan eener familie volgens 
het hart Gods. 

TociHo, een gotisch soldaat, 
zeer ervaren in het boogschieten, 
van wien men dezelfde bijzon
derheden verhaalt, welke men 
later op rekening van "WILLEM-
TELL heeft gesteld. Het is SAXO 
de taalkundige, die deze ge
beurtenis verhaalt; — zie TELL. 

• TOCHON D'ANNECÏ (JOZEF FRAN-
ciscos), een oudheid- en pen-
ningkundige, den 4 November 
1772, op het kasteel van Mes, 
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bij Ammy, in Savomje, geboren, 
legde zich reeds in zijne jeugd 
op de beoefening der oudheden 
toe. Hij gaf een groot gedeelte 
van zijn vermogen uit, tot den 
aankoop van voorwerpen, dat vak 
betreffende, waarvan hij een vrij 
aanzienlijk kabinet had verza
meld, waaronder de gedenkpen
ningen vooral eene eerste plaats 
bekleedden. Door het departe-

,ment van Mont-Blanc, werd hij 
tot de kamer van 1815 afgevaar
digd, én openbaarde aldaar vele 
gematigdheid. In het volgende 
jaar volgde hij den heer GIXGOENÉ 
op, bij de academie van op
schriften en schoone letteren. 
Hij had. verscheiden werken in 
gereedheid, toen hij den 20 
Augustus 1820 overleed. Hij 
heeft nagelaten:' 1.° Dissertalion 
etc. (Verhandeling over den dood 
van ANTIOCHOS VII, EVERGETES 
of SIDETES koning van Syrië, 
volgens twee oude gedenkpen
ningen van dien vorst, en volgens 

' eenen tekst vit het boek' der \ 
• Machabeërs),1815, in 4,t° met 
3 platen; — 2.° Noticeetc. {Ver
slag wegens eenen gedenkpen
ning van PniLipPüS MARIA VIS
CONTI, hertog van Milane). 1810, 
in 4.to met platen; — 3.»> Dis-
sertation etc. (Verhandeling over 
een Gnekseh opschrift eener bij 
Tarente gevonden vaas enz.), 
.1816, in 4.t0 met 3 gekleurde 
platen ; — ttfiMémoire etc. {Ver
handeling over de gedenkpen
ningen van MARINUS te Philip-
popolis geslagen), in 4 > met3 
platen. Deze verhandeling is 
in de academie, in de zitting 
van den 14 Maart 1817, voor
gelezen. Hij had zich bezig 

gehouden met een groot werk 
over de Gedenkpennitiyenvande 
landvoogdij- of stadhouderschap
pen van Egypte. TOCHOK heeft 
aan de Biographie universelk 
de artikels CLEOPAÏJU van Syrië, 
DIONÏSIUS van Syracim, Dio-
CLETIANÜS , enz. enz. geleverd. 
In 1817, had hij toegestemd, 
om zijne verzameling aan het 
gouvernement te verkoopen, 
welke nog tegenwoordig een der 
schoone sieraden van het konink
lijk museum uitmaakt. 

* TocQtffi (LODEWIJK), een 
fransch schilder, te Parijs m 
3696 geboren, legde zich toe op 
het portret-schilderen, waarin 
hij uitmuntte. Hij beoefende 
zijne kunst onder MATTMH, met 
wiens dochter hij in den echt 
trad, en oogstte veel roem in. 
In 1760, werd hij naar Peters
burg beroepen, alwaar hij het 
portret van CATHABIKA II ver
vaardigde, die hem vorstelijk 
beloonde. Men noemt van hm 
een aantal werken, die z J 
onderscheiden door toschhe 
van koloriet, schoonheidj1! 
hoofdhoudingen en kleediogij. 
zij zondigden echter niet w 
trekking tot de teekenmg. 
niet volkomen naauwkeung^ 

TOCQUE is te Parijs, i » 1 " 
overleden. 

* TODE (HENDRIK J ^ f ^ 
een natuurkenner, m l g • 
Zolknspiecker, mUthz^ 
Holstein, geboren, be«* 
als protestantsch predikant, J 

leed in 1 7 9 7 , ^ . 5 0 ^ ^ 
bijopperbewindhebberwa?,» 
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heeft van hem: 1.° Christelijke 
gezangen, Hamburg en Lune-
'burg, 1771, in 8.™;' — 2.° 
Fungi Mecklenburgenses selecti, 
Luneburg, 1790 en 91 , 2 dl.» 
in 4. t 0 , met 17 platen, en — 
3.° Verhandelingen, voorkomen
de in de Gedenkschriften der 
maatschappij van natuurlijke his
torie, te Berlijn. 

* TOJDE (JOANNES CLEMENS), 

lijfarts van den koning van De
nemarken, in 1736, te Zollen-
stocker, bij Hamburg geboren, 
werd boogleeraar in de genees
kunde aan de universiteit van 
Koppenhagen, alwaar hij uit
muntende kweekelingen heeft ge
vormd , en droeg bij tot de op-
rigting der geneeskundige maat
schappij dier stad, en tot die 
van andere gestichten van open
baar nut.. TOWE overleed den 
16 Maart 1805. Men vindt 
zijn naam als schrijver of mede-' 
werker aan het hoofd van 127 
•letterkundige voortbrengselen, 
waarvan er 70 in het deensch, 
33 in het hoogduitsch, 22 in 
het lalijn en 2 in het fransch 
in het licht zijn verschenen. 
Zeventig behandelen geneeskun
dige onderwerpen; de overige 
behooren tot de wijsbegeerte of 
letterkunde. "Vijf derzelvë zijn 
tijdschriften en zes polemische 
verhandelingen. Dè voornaamste 
onder dezelve zijn: 1.° Genees-
en heelkundige bibliotheek, Kop
penhagen , 1774—87, 10 dl.n 

in 8.v°; — 2.° Gesprekken over 
de geneeskunde, 1785—89, 4 
dl.n }n 8>V0; — 3%o Genees
kundige jaarboeken, 1787—92, 
13 N."s, in 8 > ; — 4." Ge

neeskundig dagblad, 1793— 
1804, 5 dl.» in 8.Vj — 5." 
De geneeskunde in het algemeen 
beschouwd, 1798 , 2 dl.» , in 
8.i°; — 6.° Onpartijdige aan
merkingen over den slaat der 
boekdrukkunst in Denemarken; 
— 7." Prozaïsche werken, 1793, 
8 dl.n in 8.™;— 8.° Oorspron
kelijke fabels en vertelsels voor 
de jeugd van beiderlei geslacht, 
1793, in 8.™ enz. enz. 

* TODEL (HÜGO), een engel-
sche geschiedschrijver, in 1660, 
in Cumberland geboren, stu
deerde aan de universiteit van 
Cambridge, alwaar hij den doc
toralen graad in de regtsgeleerd-
heid ontving. TODEL bekleedde 
in zijn vaderland verscheiden 
eervolle bedieningen, en over
leed in 1712. Men heeft van 
hem': 1.° Leven van PHOCION, 
zeer sierlijk geschreven, en dat 
verscheiden uitgaven heeft ge
had; — 2.o Beschrijving van 
Zweden. Deze is de naauw-
keurigsle, welke men kent; de 
schrijver had verscheiden jaren 
in dat land gereisd, 'en, als. 
een bekwaam waarnemer, ver
geet bij niets van hetgene, wat 
zijn werk nuttig en belangrijk 
kan maken; de steden, de ge-
denkteekenen, de voortbrengse
len, de verschillende takken van 
nijverheid en handel worden er 
even zoo duidelijk als naauw-
keurig in beschreven; — 3.° 
Geschiedenis van het diocees van 
Carlisle. Hij heeft eenige hand
schriften nagelaten betrekkelijk 
het land van Wallis, en andere 
gewesten van Engeland. 
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TOIC.T (NlCOLAAS Dl)), tO Rijs-
sel geboren, begaf zich in 1630 
onder de Jesuiten. Dringend ver
zocht hij, om naar de vreemde 
missiën gezonden te worden; 
zijne oversten ondersteunden zij
nen ijver, en hij werd voor de 
missiën van Paraguay bestemd, 
alwaar hij alles ten toon spreidde 
wat de werkdadigste liefde aan 
een' bedienaar des evangelies kan 
inboezemen. Hij werd tot overste 
der missionarissen van dat ge
west benoemd, en stierf, uit
geput van werkzaamheden, in 
het jaar 1680. Men heeft van 
hem : Histoire etc. (Geschiedenis 
der missiën in Paraguay, Ura-> 
9uay enz.), Luik, 1673, infol. 

TOINARD. — zie THOVNARD. 

TOIRAS (JOANNES Dü C A Ï L A R 
DE SAINT-BONKET , markies DE), 
in 1585, te Saint-Jean-de-Car-
donnenques geboren, sproot uit 
een oud huis van Languedoc. 
fa ?aSe van den prins van Condé 
te zijn geweest, diende hij on
der HENDRIE IV, en later onder 
IKBHÏWBX- XIII, die hem tot 
luitenant zijner jagt, en vervol
gens tot kapitein zijner volière 
benoemde. Tot den post van 
veldmaarschalk verheven, was 
i»JJ tegenwoordig bij de verove
ring van het eiland Rhé, waar
van hij tot bevelhebber werd 
benoemd, en dat hij tegen de 
Engelschen verdedigde, die zich 
verphgtjsagen het beleg op te 
breken. HIJ werd vervolgens naar 
Italië gezonden, alwaar hij nieuwe 
lauwers plukte Hij voerde het 
bevel mMontferrat, en verde
l g d e , m 1630, Casal, tegen 

den markies van SPINOU , een 
spaansch generaal Nadat zijne 
broeders de partij van den her
tog van Orleans hadden omhelsd, 

•verviel hij in 1633, in ongena
de , werd van zijne jaarwedden, 
en zijn bevelhebberschap beroofd. 
Hij zocht verzachting in zijn 
lot op eene reis ioor Italië, en 
ontving te Rome, te Napels, te 
Venetië, enz., al de eerbewij
zen , welke hij waardig was, 
VICTOR AMEDEUS, hertog van 
Savooije, de bondgenoot van 
Spanje, verhief hem tot luite
nant-generaal van zijn leger. 
Hij bekleedde dien post met 
zijne gewone dapperheid, toen 
hij„ in 1636, voor de sterkte 
FontaneUe, in het Milaneesche, 
sneuvelde. MicHAé'tBADWEnheefl 
zijn Leven beschreven, in 12fl<> 

TOUND (JOAPNËS), in 1670, 
in het dorp Redcaslle, bij Lm-
donderry, in Ierland, geboren, 
werd in dé catholijke godsdienst 
opgevoed. Hij volbragt zijne stu
diën aan de hoogeschool ŷan 
Glasgow, daarna in die v a n » 
burg, alwaar hij tot het proies-
tanlismus overging. Ha eenigen 
tijd te Leyden te hebben doof 
gebragt, begaf hij z i c h j ^ ^ 

ford, en verzamelde aldaar eeu 
aantal bouwstoffen over verschil
lende onderwerpen. %nS™a,„ 
voor de paradoxe stellingen en 
nieuwigheden, onttrok hem aan 
de vergetelheid, waarin h w 

dusverre gesloken bad. *".> 
verscheiden werken in heUJJ 
over dè godsdienst en d > g j 
kunde, wWndegodde^s «.d. 

de godisterij en S ° d * f H openlijk gepredikt werden. D«e 



T O L. 623 

goddelooze deed verscheiden rei
zen aan de hoven van Duitsch-
Iwnd, alwaar hij beter werd ont
vangen, dan hij verdiende. Na 
zich vervolgens naar Holland te 
hebben begeven, werd hij aan 
prins EÜGENIUS voorgesteld, die, 
daar hij met zijne ongeregeld
heden onbekend was, hem ver
schillende bewijzen van mildda
digheid gaf. TOLAND keerde in 
hetzelfde jaar naar Engeland te
rug, alwaar hij zich, door zijne 
dwaze uitgaven, en zijne uit
spattingen te gronde hielp. Hij 
overleed te Londen, in 1722, 
na voor zich-zelven een zeer 
vleijend grafschrift te hebben 
vervaardigd, hetwelk niets min-, 
der is, dan een getrouw afbeeld-
sel van zijn karakter. Hij was 
opgeblazen, eigenzinnig, zon
derling ; en verwierp daarom 
alleen een gevoelen, wijl een 
beroemde schrijver hetzelve om
helsd of verdedigd had. Hard
nekkig 'in het geschil voeren, 
hield hij hetzelve met de onbe
schaamdheid van eenen cyniker 
vol. Zijne voornaamste werken 
zijn: f.» De christelijke gods
dienst zonder geheimen, in het 
engelsen, Londen, 1696, in 
8.vo Dit goddelooze werk werd 
in het volgende jaar, in Ierland 
ten vure gedoemd, hetwelk TO
LAND , wiens onbeschaamdheid 
door de vernedering en tuchti
ging derzelve nog toenam, niet 
belette er eene Verdediging van 
in het licht te geven; — 2.° 
Amyntor, en verdediging van 
het Leven van MILTON , Londen 
1699, in 8.v«; een even zoo 
gevaarlijk werk als het voor
gaande; — 3." De kunst, om 

bij gedeelten te regeren, 1701, 
in 8.T0; — 4.P De Nazareër, of 
het joodsch, heidensch en maho-
medaansch Christendom, 1718, 
in 8.vo, de vrucht der verre
gaandste goddeloosheid, even 
gelijkde volgende.-— 5.° Pan-
theisticon, seu formula celebran-
dce sodalitatis socraticm, in 8.^°; 
— 6.° Cosmopoli, Londen, 1720; 
— 7.° Adeisidemon, sive Tiras 
Livius a super stitionevindicatus; 
annexm sunt ORIGINES judaica}, 
's Gravenhage, 1709, in S.yo. 
Hij beweert in dit stuk, dat 
de godverzakers minder gevaar
lijk zijn voor den staat, dan 
de bijgeloovigen, eene stelling, 
die honderden malen is weder-
légd (zie Wijsg. Calhec. l.e Bk. 
ö.e, Hfdl.). Hij zegt dat MOSES 
en SPINOSA omtrent dezelfde 
denkbeelden van de Godheid 
hebben gehad; eene bewering* 
die alleen voldoende is, om aan te 
duiden hoezeer zijn hoofd op hol 
was; genoemde bewering werd 
ernstiger dan zij verdiende, we-
derlegd, door HÜET, bisschop 
van Avranches, onder den naam 
van MORIN, en door EUAS BE-
NOIT. De,geschriften van TOLAND, 
met uitzondering der beide laat
ste , zijn in het engelsch. De 
meeste hebben, zoo als men 
zulks gezien heeft, ongerijmde 
titels, en bevatten nog onge
remder denkbeelden. Hij schreef 
op eene verwarde en vermoei-
jende wijze: ook berokkende hij, 
terwijl hij de godsdienst wilde 
benadeelen , enkel kwaad aan 
zich zelven, en werdevenzeerals 
wijsgeer en als schrijver ver-; 
acht. —8.° Het vrije Engelands 
1701, in 8.™; — &o Verschil-. 
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lende geschriften tegen deFran-
schen, 1726, 2 dl.» in 8.™, en 
eenige andere staatkundige wer-

•ken, minder slecht dan die over 
de godsdienst. 

, TOLEDO (FERDINAND ALVAREZ 
DE), hertog van ALBA, in 1508 uit 
eene der beroemdste familiën van 
Spanje geboren , had zijne op
voeding te danken aanFREDE-
RIKBE TOLEDO, zijn' grootvader, 

«die hem in de krijgs- en staatr 
kunde onderwees. Hij voerde 
de wapens in den slag van Pa
u k , en bij de belegering van 
Tunis, onder keizer KAREL V. 
In 1538 veldheer derSpaansche 
legerbenden geworden zijnde, 
diende hij met roem zijne natie 
tegen Frankrijk, in Navarra 
én in Katalonië. Tot den post 
van opperveldheer der keizer
lijke legers verheven, trok hij 
in 1546 tegen de protestanten 

'van Duitschlmd te veld. In 
het volgende jaar won hij den 
beruchten slagivan Mühlberg, 
waarin de protestanten geheel 
de : nederlaag bekwamen. De 
keurvorst van Saksen, hun veld
heer, werd met ERNST , hertog 
van Brmswijk, en verscheiden 
andere legerhoöfden, krijgsge
vangen gemaakt. Deze over
winning werd gevolgd door de 
inneming van Torgau, Wittem-
berg en de onderwerping aller 
muitelingen. Na zich in Duitsch-
land onderscheiden te hebben, 
volgde hij den keizer bij de 
belegering van Mets, alwaar'hij 
wonderen- van dapperheid ver-
rigtte, welke den moed der be
legerden vruchteloos maakte. 

.PHÏLIPPUS II, opvolger van KA- i 

REL V, bediende zich van hem 
met hetzelfde voordeel als zijn 
vader. In 1567, dreigden de in
woners der Nederlanden, waarin 
de nieuwe dwalingen, met den 
geest van oproer, die dezelve 
alom vergezelden, waren door
gedrongen , met eenen opstand. 
PHÏLIPPUS II zond den hertog 
van ALBA , om hen te beteuge
len. Deze keuze kondigde de 
grootste gestrengheid aan. Men 
herinnerde zich, dat toen KA-
REL V over de behandeling raad
pleegde, welke hij den Gentenaars 
zou doen ondervinden, die in 
1539 aan het muiten waren 
geslagen, en daaromtrent ook 
het ge voelen van den hertog wijde 
weten, die hem antwoordde: 
dat een oproeiig vaderland moesi 
verdelgd worden. De eerste stap
pen van den hertog van ALBA 

Bevestigden het gevoelen, .J 
men van hem had opgevat, üij-
deed de graven van Egm^* 
Hoorne en verscheiden, an J 
edellieden op een schavot siwvaj 
Na deze strafoefening, die nj 
voor de openbare rust noocug 
oordeelde, trek Mj t g » » 
opstandelingen op, en J g . 
Het vermaak van e < « f 
kende overwinning behaafl 

hebben, werd vergald, g ^ 
het gevecht, door eenrw« 
van Sardinië, een geheel doj 
in de asch te zien leggen. J 
misdaad werd gestraft, »» 
zij zulks verdiende. ü« 
oogenblikkelijkdebeweike 

deS brarid ophangen, nj<* t 
deerde al de . c o m p j g j > 
uitzondering eener enW»Lv 

niet schuldig was; e " 
welke genoegzaam bewijst 

ireki 
dat 
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de gestrenge en onverbiddelijke 
veldheer, de orde tot eiken prijs 
wilde handhaven, en nuttelooze 
onwettige, wreedhedenkoelbloe-' 
dig bedreven, ten uiterste haatte. 
De prins van Oranje, hoofd der 
opstandelingen, verscheen wel
dra als aanvoerder van een aan
zienlijk leger. De jonge FREDERIK 
DE TOLEDO , belast met hem 
gadeteslaan, liet den hertog van 
A M A , zijnen vader, smeeken 
van hem te willen toestaan, 
de muitelingen te gaan aanvallen. 
De hertog, met grond overtuigd 
dat ondergeschikten zich niet 
met de beoordeeling moeten in
laten , of men al dan niet moet 
strijden, antwoordde: » Ga aan 
mijnen zoon zeggen, dat zijn 
verzoek hem enkel wordt ver
geven, wegens zijne onervaren
heid en zijne jeugd." Dagelijks 
maakte dé hertog van ALEA 
nieuwe veroveringen. Na de 
inneming van Haarlem, verliet 
hij de Nederlanden, om naar 
Spanje terugtekeeren, werwaarts 
het gerucht zijner overwinningen 
hem vooruitging, welker glans 
echter door zijne ijdelheid ver
zwakt was: want na_ te Ant
werpen eene goede citadel te 
hebben doen bouwen, had hij 
er zijn metalen standbeeld in 
doen plaatsen. Hij was Voor
gesteld met een dreigend gelaat, 
den regter arm naar de stad 
uitgestrekt; aan zijne voeten 
waren de adel en het volk,die 
hem om genade schenen te 
smeeken. De beide allegori
sche beelden, hadden bedelnap-
pen in de ooren, en bedelzakken 
om den hals hangen, als wil-

XXIII DEEL. P 

lende daardoor aan den naam 
VHiübedelaars(gtieux)h&r'müereïi, 
welke men aan de misnoegden 
gegeven had. Zij waren omringd 
door slangen, adders en andere 
zinnebeelden, bestemd om de 
valschheid, boosaardigheid en 
gierigheid aan te duiden, welke 
ondeugden de Spanjaards aan 
de overwonnenen te last legden; 
op het voorste gedeelte van 
het voetstuk, las men dit hoog
dravende opschrift: FERDINANDO 
ALVAREZ A TOLEDO, Aibceduci, 
PHILIPPI II Hispaniarum regis 
apud Belgas prmfecto: quod 
exlincta seditione, rebeïlibus 
pulsis, religione procurala, jus-
tüia culta, provineiis pacem fir-
maverit; regis oplimi minislro 
fidelissimo posilum. Deze veld
heer liet het bestuur der Ne
derlanden in 1574 over aan 
don Luis DE REQUESENS Y ZÜNIGA, 
groot commandeur vaaKastilië, 
die door een krachteloos en 
wankelend gedrag, den moed 
der opstandelingen, door zijnen 
voorganger nedergeslagen, weder 
opwekte, en bewees door de uit
werkselen zijner toegevendheid, 
dat muitelingen enkel de zacht
heid inroepen, om zich te ver
sterken en geducht temaken. De 
hertog van ALBA genoot in het be
gin aan het hof de gunstbewijzen, 
welke zijne diensten verdiend 
hadden; maar na zich tegen 
het huwelijk van zijnen zoon 
verzet te hebben, zond koning 
PHIUPPÜS II , die deze echtver-
eeniging ontworpen had, hem 
gevankelijk naar Useda. Twee 
jaren later kreeg hij zijne vrij
heid weder, en werd aan het 

P 
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hoofd van een leger geplaatst, 
dat men in 1581, in Portugal 
liet vallen. Deze bekwame veld
heer maakte aldaar even zoo 
vele overwinningen als onderne
mingen. Hij versloeg don AN-
TOJSIO DE CBATO , die zich als 
koning had. doen uitroepen, en 
maakte zich meester van Lis
sabon. Hij maakte aldaar eenen 
onnoemelijken buit, die nog 
vermeerderd werd door de aan
komst der Indische vloot in de 
haven dier stad. Zoo veel voor
spoed verwekte hem benijders. 
Men beschuldigde hem, van tot 
zijn eigen gebruik een gedeelte 
der sommen verdonkerd te heb
ben , welke hem gedurende die 
verschillende ondernemingen wa
ren -toevertrouwd; toen men er 
hem rekening van vraagde, ant
woordde hij, dat hij deze alleen 
aan den koning te doen had. 
» Indien hij mij dezelve vraagt, 
voegde hij er bij, zal ik in re
kening brengen: Koningrijken 
behouden of veroverd, roemrijke 
overwinningen, zeer smoeijelijke 
belegeringen, en zestig dienst
jaren." PHIUPHIS voldaan, deed ' 
de vervolgingen slaken. De her
tog van ALBA overleed kort 
daarna, in 1582, in , teedere 
gevoelens van godsvrucht, en 
in de armen van den vromen 
LODEWIJK VAN GRENADA. Hij 
heeft den roem nagelaten van 
een' beproefden veldheer, en 
een' bekwamen staatkundige. 
» De hertog van ALBA, zegt 
de abbé RAÏNAÏ, (Geschiedenis 
van het stadhouderschap), een 
der grootste veldheeren van de 
W.e eeuw, vereenigde meteene 
aanzienlijke geboorte, eengroot 

vermogen. Hij had eenen def-
tigen gang en eene gestrenge 
houding, een edel gelaat en eene 
kloeke gestal te, eene afgemetene 
redenering en eene welsprekende 
stilzwijgendheid. Hij was matig 
en sliep weinig, werkte veel, 
schreef zelf al zijne zaken. Al 
de omstandigheden zijns levens 
bieden een belangwekkend too-
neel aan. Zijne kihdschheid was 
redelijk, meer gevorderde jaren 
bragten hem nochbelagchehjk-

'heid noch zwakheid aan. Het 
gedruisch der legervelden was 
voor hem geene gelegenheid tot 
verstrooijing; • hal was in den 
proeftijd der wapens, dat mj 
zich voor de staatkunde vormde. 
Wanneer hij in de raadsverga-
ringen zijn gevoelen uilbragt, 
stoorde hij zich noch aan Jiet 
verlangen des vorsten, noch aan 
de belangen der ramisers; 2 
verklaarde zich ten allen.toj 
voor de pa r lü .wf teh j h 

regtvaardigste oordeelde; J W 
hraet hii desene, die hem aan 
K d e n ^ o ^ e ^ i s c h a p e ^ 

vruchteloos waren, volgdem 
hen ten minstei. niet .in hun» 
onregtvaardigheid In de g 
boeken zijner' nat» vindt »«J 
geenen veldheer gesch i l j j 
hii, om met weinig u"*i 
öeien grooten oorlog tevoee ; 

vernielen, zonder de eive 
bevechten, om dei ynfl 
misleiden zonder zelf oo «; 
leid te worden, omJet v 

trouwen ^ n . den soldaat 
winnen en zijn gemor uÜO 
ophouden. XwfJS'k 
durende een zestig-jar̂  
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logvoeren onder verschillende 
luchtstreken tegen vijanden van 
allerlei aard, gedurende alle 
jaargetijden, hij nooit geslagen, 
voorgekomen, noch overrompeld 
is. Welk een man zou hij zijn, 
indien hij den glans zoo veler 
talenten en deugden, niet door 
eene overdrevene gestrengheid 
bezoedeld had!" Het behoort 
aan de gebeurtenissen, welke 
het beheer van den hertog van 
ALBA zijn opgevolgd, het be
hoort aan de gewesten, waarin 
men meer toegevender dan hij 
de sektarissen en muitelingen 
heeft behandeld, om te beslissen 
of zijne gestrengheid werkelijk 
overdreven was. Waar is het, 
dat zijn karakter soms op eene 
onredelijke wijze onbuigzaam 
was, en dat, door zijn hard
nekkig invorderen van den tien
den penning, eene overdrevene 
en gewelddadige schatting, hij de 
Nederlanden op nieuw in de 
onlusten stortte, welke hij zoo 
gelukkiglijk ten einde had ge-
bragt; doch men moet echter 
bekennen, dat in vergelijk van 
de handelwijze der opstande'; 
lingen, omtrent de aanhangers 
van de oude godsdienst, en de 
aan den vorst getrouwe onder
danen, het gedrag van den hertog 
niet dan lof kan verdienen. Zijne 
gestrengheid, of als men wil, 
zijne wettelijke ongevoeligheid, 
in alles in overeenstemming met 
den naauwgezetsten regferlijken 
gang, maakt een zeer opvallend 
contrast uit met die van de 
meeste der hoofden van den 
opstand, en van hunne onder
geschikten , wier wreedheden 

P P 

geene andere regels hadden dan 
de dweepzucht en de eigenzin
nigheid. De gestadige uitvarin
gen tegen PHILIPPUSII en zijn' 
veldheer, en de blijkbare voor-
bedachtzaamheid, om niets te 
zeggen van de ongehoorde gru
welen der opstandelingen, worden 
uitmuntend in het daglicht ge
steld , in het geleerde en treffende 
werk: De crudelitate moribusque 
priscorum ae recentium hcere-
ticorum door HAVENSIÜS, 1608, 
in 8.T0 in het Theatrum crude-, 
lilatis hcereticonm nostri tem
poris , Antwerpen, 1592, blz. 
57, en volg.; en in de Mortes 
illustres et gesla eorun qui in 
odium fidcei ab hmrelicis occisi 
simt,' door PHILHWS ALEGAMBB 
en vooral in de Beknopte ge
schiedenis van Holland, Leyden, 
1778, 2." dl., blz.310, waarin 
de schrijver, ofschoon een prote-
slantsche Hollander, na over 
de valsche geruchten te hebben 
gesproken, dat zekere brand
stichters, de steden van Noord-
Holland bedreigden, aldus voort
gaat : » De verschrikkelijkste 
folteringen persten van deze 
gewaande brandstichters, de na
men van eenige catholijke boeren 
af, welke zij van al de misdaden 
beschuldigden, waarvan men 
wilde, dat zij zouden beschul
digd worden. Het was aldaar 
dat de beruchte SOKOI of SONOF 
hen wachtte. Deze aanbrengers, • 
kwamen ondanks hunne her
roepingen, ondanks zelfs de aan 
eenige hunner gedane beloften, 
van hen in het leven Ie sparen, 
indien zij deze landlieden be
zwaarden, onder do verschrik-
2 
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kelijksle folteringen om het 
leven. Maar de ongehoorde 
•wreedheden, tegen deze onge
lukkige, valschelijk beschuldigde 
boeren uitgeoefend, zouden geen 
geloof kunnea vinden, indien 
dezelve niet ten volle door de 
processtukken bewezen waren. 
Wij zouden deze gruwelen voor 
onze lezers willen sparen; maar 
de onpartijdigheid der geschiede
nis , gedoogt niet die buitenspo
righeden te bedekken, waaraan 
eene partij zich heeft schuldig 
gemaakt, om enkel die van de 
vijandelijke partij bloolteleggen. 
De gewone folteringen der wreed-' 
ste pijnbank, waren slechts de 
geringste kwellingen, welke men 
aan deze onschuldigen deed 
verduren. Hunne verwrongen 
ledematen, hunne door meden 
verscheurde ligchamen, werden 
vervolgens in met brandewijn 
doorweekt linnen gewikkeld, dat 
men in den brand stak, en men 
liet hen in dien slaat tot dat het 
verschroeide vel, op verschillende 
plaatsen des ligchaams, de zenu
wen deed bloot liggen. Men ge
bruikte zwavel, en dikwerf een 
half-pond kaarsen, om hun de 
oksels en voetzolen te verbran
den. Aldus gemarteld, liet men 
hen eenige nachten zonder dek
king op den grond liggen, en ver
dreef door middel, van slagen, 
den slaap uit hunne oogen. Pe
kelharingen en andere zoute spij
zen, waren het voedsel dat men 
hun.gaf, ten einde in hunne in
gewanden het vuur van eenen 
smachtenden dorst te ontsteken, 
zonder hun, hoezeer zij er ook 
om smeekten, het gebruik van 
een enkel glas water toetestaan. 

Men plaatste uit de aarde ge
graven torren op den navel der 
lijders, en trok er alsdan den 
angel uit ter lengte van het lid 
van eenen vinger. SONOI zelf had. 
aan deze afschuwelijke regtbank 
een aantal ratten gezonden, welke 
nien op de borst en den buik 
dier ongelukkigen plaatste, onder 
stolpen van gebakken steen, 
waar op men gloeijende kolen 
lag, waardoor genoemd onge
dierte door de hitte genoopt, 
het vleesch doorknaagde, enzicli 
eene schuilplaats in het nart 
en de ingewanden zocht. Men 
brandde genoemde wonden, en 
liet gesmolten spek over deze 
bloedigeligchamendruipen. Aan 
een dfer ongelukkige Blagtóffew 
der dweepzuchtigste woede, b-

Andere nog veel walg ff 
gruwelen.werdenmeteen 1 o« 
bloedigheid uitgeoefend va J J 
men met moeite een voorb W J» 
de kannibalen zoa f f i ' 
doch d e . l d e B C ^ W ^ j S . 
voorttegaan. Eeri d j 8 te. 
kigen bezweek .onder.de i 
ringen der Vf^hJL 
dweepzieke regters ij*«*» 
zich het gruwelijke nu 
barbaarschheid * u g , S 
dekken, dat zij. uitótro 
dat de duivel hem ^ f j ^ e 
gebroken. Een ande , aw 
8em • aangedane sina»ten 
meesterd', en door de w 
gevleid van zijn leven en^ 
goederen te «llen behojo 
bekende .eindelijk a l l e s j ^ 
wilde, dadelijk spraken WJ 
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regters in den naam van SONOI 
zijn vonnis uit, en veroordeelden 
hem, om het hart uitgerukt 
en gevierendeeld te worden. Men 
merkte op, dat ofschoon men 
de wreede voorzorg had genomen, 
van hem op den dag der exe
cutie , die, ondanks de tegen
kanting der magistraat, te Hoorn 
plaats had, dronken temaken, 
hij den hervormden predikant, 
die hem ten dood uitleidde, 
dagvaardde om binnen drie dagen, 
voor de regtbank van den op
persten Regter te verschijnen. 
Deze predikant, die getuige was 
geweest, van al de betuigingen, 
welke de lijder van zijne on
schuld had gedaan, keerdenaar 
zijn huis terug, in de versla
genheid der somberste droef
geestigheid, en stierf werkelijk, 
op het aangeduide tijdstip of 
kort daarna (*)." Zie FERDWAMD 
IV. — Men zal welligt zeggen, 
dat deze razernijen, die van een 
bijzonder persoon zijn, dat zij 
niets gemeens hebben, met de 
beginselen, en den geest van 
omwenteling, door den hertog 
van ALBA bestreden J maar is 
men dan onbekend met den 
geest der overige dweepers, die 
het SONOI in niets toegaven? 
Van een' WILLEM VAN DER MARCK 
bij voorbeeld (zie MARCK, MU-
SIUS , PIEK enz), die in een 

P 

enkel jaar (1572) door onge
hoorde folteringen, meer vreed
zame burgers, en catholijke 
priesters deed omkomen, dan 
de hertog van ALBA, op eene 
wettige wijze, in den geheelen 
loop van zijn beheer, opstan
delingen deed straffen? Voor 
het overige wederlegt de protes-
tantsche schrijver, wiens ge
zegde wij hier overnemen, zelf 
deze tegenwerping. » Te vergeefs 
zou men naar beweegredenen 
zoeken, om de regtsplegingen 
dier verschrikkelijke commissie 
te regtvaardigen, zij hebben op 
den Ilollandschen naam eene 
eeuwige smet gelegd; en of
schoon SONOI, de voornaam
ste bewerker dier bloedige treyr-
tooneelen, een vreemdeling waè> 
zal de tiatie, die er zich 
niet tegen durfde verzetten, of 
er hem voor straffen, zich nim
mer van het verwijt van bar-
baarschheid wasschen, waarmede 
zij zich vrijwilliglijk voor de 
oogen van gansch Europa be
dekt heeft. Men wil, dat alles 
wat toenmaals gebeurde, slechLs 
een middel was, om voor al
tijd aan de catholijken bet 
voorwendsel en den lust te be
nemen, om eene verandering 
van bestuur in te voeren. Een 
gruwelijk middel, en dal geene 
staatsgronden immer zal wet-

p 3 

(*) Dat deze schildering van bijna ongeloofelij ke onmenschelijkheden 
niet overdreven is, maar in tegendeel in kracht en kleur nog veel te 
kort schiet, kan men afleiden uit de schetsen, die twee onwraakbare 
getuigen ons van dezelve hebben geleverd: De eerste is de ridder 
£• C. HOOFT, in zijne Nederlandsche Historiën, in fol., 1703,l.e deel 
Ws. 422—426; de andere JAC. KOK in zijn Vadérlandsch Woordenboek 
&rhkel SONOI (DIBERIK). V e r t a l e r . 
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tigen, zoo min als de onge
hoorde wreedheden, jegens lieden 
gepleegd, die volkomen onschul
dig waren aan de misdaden, 
waarvan men dezelve beschul
digde, en waarvan men de 
afgrijsselijke bijzonderheden niet 
kan lezen, zonder van afschuw 
te sidderen, en aandoeningen 
van verontwaardiging en haat 
te gevoelen." Hoe durft na dit 
alles de puritein WATSON, door 
den geest dier zelfde factie be
zield, welke zich met zulke 
onmenschelijkheden bezoedeld 
heeft, ons over de dwingelandij 
van PHILIEPUS, en den 'helsehen 
hertog van ALBA spreken ? Feen 
de souvereinen der Nederlanden, 
en hunne ministers zijn geene 
gedrogten geweest; PHILIPPOS II, 
de goede MARGARETHA, don JUAN 
yan Oostenrijk, ALEXANBER van 
Parma, de gestrenge hertog van 
ALBA, zijn geene dwingelanden 
geweest, zij hebben den opstand 
en de ketterij niet met kaarsen, 
pekelharingen, aard-torren, rat
ten en zoog-kalven bestreden. De 
wetten en het zwaard, dat er 
de schending van straft, ziedaar 
de wapens ,welke hun gezag 
geschraagd hebben. Tijdens de 
omwenteling ' van 178*9, toen 
de Belgen, in eenen omgekeerden 
zin, en uit beweegredenen ge
heel strijdig, met die, welke hen 
tegen PHILIPPCS II verbitterden, 
aan het muiten sloegen, hebben 
iigtzmnige of onwetende schrij
vers, met den hertog van ALBA 
heden vergeleken, die niet de 
minste overeenkomst' met hem 
hadden. Tusschen hen beide 
üestaat een onmetelijke afstand, 
en eene volkomene tegenstrijdig

heid , niet alleen met betrekking 
tot het persoonlijk karakter, 
maar ook wat de beginselen, 
het doel, en de middelen van 
bestuur - betreft. (Zie PHUIPPUS 
II , JOZEF II). 

TOLEDO {don PEDRO DE), een 
bekwame Spaansche diplomaat, 
uit eene der beroemdste huizen 
van Spanje, en uit het geslacht 
van den 'hertog van ALBA. Hij 
bezat zijne fierheid, maar was 
niet, als hij, een groot krijgs
man. Hij werd te Madrid in 
1560 geboren, aan het hof van 
PHILIPPOS II opgevoed, en be
gon zijne diplomatische loop-
haan in de laatste jaren der 
regering van dien vorst. iU) 
werd als afgezant gebruikt bij 
de souvereinen van Duttsc/iiana, 
Zweden, Engeland,en wig"6 

in Frankrijk den hertog van 
Ossuna op, even zeer bekend 
door zijne gestrenge regtvard^ 
heid, als door geestige lffink 

slasen. HENDRIK de Grooie naci 
voo°r hem dezelfde w e l * ; heid, welke hij aan zynen^oor 

ganger had betoond. Terwj1 

L°PEDKO over de belangen^ 
zijnen meester waakte, « W 
hy er behagen * * * £ £ £ het bezit van zulk eenen ^ 
den koning geluk te w n a J g 
Eens, terwijl HENDRIK IV n j 
met den Spaanschen arnto^ 
deur onderhield, zeide.hy I J 
» Indien ik nog e e j j M g leef, zal ik het gedeelte v^« 

koningrük Navarra, dj* ^ 
volgens alle r e | ^ e o m t , o ; d ( l e 

heroveren. — Site, am» fi 

don PEDRO, t m ^ J . S S -dat koningrijk geërfd: de ric 
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vaardigheid met welke hij het
zelve bezit, zal het hem helpen 
verdedigen, indien men liet komt 
aanranden. — Zeer wel, her
nam de koning, uwe redenering 
is zeer' goed, lot dat ik voor 
Famplona zal zijn, maar dan 
zullen wij zien, wie het zal 
ondernemen, om die stad tegen 
mij te verdedigen." Bon PEDRO 
maakte daarop eene diepe bui
ging , en rigtte zich met over-
haasling naar de deur. » Waar 
gaat gij zoo haastig heen 7 riep 
hem de koning toe. Ik ga, her
nam de gezant, uwe majesteit te 
Pamplona afwachten, om bette 
verdedigen." Don PEDRO was zeer ' 
godsdienstig, doch deze, voor hot 
overige zeer loffelijke, eigenschap 
werd ' bij hem tot in bet ge
maakte gedreven. Wijl HENDRIK 
IV der schoone sekse zeer ge
negen was, had hij de gewoonte 
te zeggen, dat de kwade geest 
in het hof voorzat. Ook wan
neer hij ten gehoore kwam, had 
hij altijd zijnen rozenkrans in de 
handen, en somtijds bad hij 
denzelven overluid in zijn huis 
of elders, in tegenwoordigheid 
van wie het ook wezen mogt. 
Bij zijne terugkomst in Spanje 
werd hij tot Raad van KaslÜië 
benoemd, en zijn souverein 
vertrouwde hem andere gowig-
tige zendingen toe, waarvan hij 
zich met eere kweet. De fierheid 
zijner manieren, had verschei
den hovelingen, gunstelingen 
van PIIILIPPDS III , tegen hem 
verbitterd; en, daar hij aan gee-
nerlei middel van verzoening het 
oor wilde leenen, zoo ging bij 
een zijner kasteeïen belrekken, 

P 

waarin hij, in 1640, in tach
tigjarigen ouderdom, overleed. 

TOLETÜS (FRAKCISCÜS) , te Cor-
: dom, in Spanje, in 1532 ge

boren, had tot hoogleeraar, in 
de universiteit van Salamanha, 
DOMINICUS SOTÖ, die hem een 
wonder van verstand noemde. 
Hij begaf zich in de maatschap
pij der Jesuiten, en werd naar 
Rome gezonden, alwaar hij de 
wijsbegeerte en godgeleerdheid 
onderwees, en aan Paus Pius 
V behaagde, die hem tot zijnen 
prediker benoemde. De Jesuit 
oefende ook dezen post uit, on
der de Pausen, zijne opvolgers. 
SREGORIÜS XIII benoemde hem 
zelfs tot beoordeelaar en censor 
zijner eigene werken. GREGOUIUS 
XIV, INNOCENTIUS IX en CLE-
MENS VIII, die hem in 1594 
tot de waardigheid van kardi
naal verhief, vertrouwden hem 
verscheiden gewigtige aangele
genheden toe. Hij werd naarde 
Nederlanden, Buitsehland en 
Polen, ter regeling van kerke
lijke zaken gezonden, welke hij 
gelukkiglijk ten einde bragt. 
Vóór hem was er nóg geen kar
dinaal uit de orde der Jesuiten 
geweest. TOLEÏÜS , ofschoon een. 
Spanjaard zijnde, werkte vurig-
lijk aan de verzoening van HEN
BRIK IV met den heiligen Stoel. 
HENBRIK nam elke gelegenheid 
te baat, om hem zijne erken* 
tenis te betuigen. Nadat hij zijn 
overlijden had vernomen, dat 
in 1596 plaats had, liet hij te 
Parijs en te Rouanen eene pleg-
tige lijkdienst voor hem opdra
gen. De bedieningen van den 

P 4 
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kardinaal TOLETUS hielden hem 
' niet zóó geheel bezet, dan dat 
•hij niet eenigen tijd zou heb
ben kunnen uitwinnen om aan 
zijne geleerde werken te arbei
den. De voornaamste derzelve 
zijn: 1.° Gommentariën op den 
H. JOANKES, Lijm, 1614, in 
fol.; op«de 12 eerste hoofddee-

•len van den H. LUCAS, Rome, 
1600, ia, fol.; op den Brief van 
den H. PAÜLUS aan de Romei
nen, Rome, 1602, in 4 . t 0 ; — 
2." Kort begrip der geivetenssa-
hen of Onderrigting der Pries
ters , Parijs, 1619", in 4. t0 De 
H. FKANCISCÜS van Salcs beval 
hel gebruik van dit boek zeer 
aan; de schrijver verdedigt ech
ter in hetzelve eenige gevoelens, 
die thans niet wel zouden op
genomen worden. CABASSUT zegt: 
» dat men verscheiden eeuwen 
zal moeien wachten alvorens er 
iemand op de wereld verschijnt, 
die de verdienste van den kar
dinaal TOLETOS bezit, die boven 
allen lof verheven i s , welken 
men hem heeft toegezwaaid." 

Toixius (JACOBUS), in 1630, 
in de provincie Utrecht gebo
ren , was doctor in de genees
kunde, en gewoon hoogleeraar 
in de welsprekendheid en in 
het grieksch aan de universiteit 
van Duisburg, toen hij dien 
post verliet, om te reizen. Hij 
bezocht Duitsehland, Hongarije, 
alwaar hij de mijnen ging be-
zigtigen, begaf zich vervolgens 
naar Italië, alwaar hij catholijk 
werd. In zijn vaderland terug
gekeerd , gaf hij, om in zijn 
bestaan te voorzien, privaat-
lessen, maar men belette hem 

zulks, en bragt hem alzoo tot 
eene groote armoede, in welke 
hij in 1696 overleed. Men-heeft 
van hem: 1.° Epistolie itinera-
rits,. Amsterdam, 1700,.in 4.)° 
eene belangrijke verzameling, die 
vier jaren vroeger door eene an
dere was voorafgegaan, getiteld: 
TOLLH insignia Uinerariiltalici, 
Utrecht, in 4.»°; — 2." Forküa 
sacra, Amsterdam, 1687, in 
8.TO j — 3.o eene Uitgave van 
LOKGINÜS , 1694, in 4.'°, meer 
geacht dan het voorgaande werk, 
hetwelk vol ijdele denkbeelden 
over den steen der wijzen is. 
Hij gaf nog andere werken in 
het licht, zoo als Egyptische 
en Grieksche Fabels. Touros 
bezat meer geleerdheid dan oor
deel. — Zijn broeder CoMEUüs 

T O L U O S , in 1620 tó Utrecht 
geboren, was secretaris en luns-
onderwijzer bij Jwf Voffljw, 
die, naar men zegt, verplg 
was, hem weg tejagen. Hij werd 

vervolgens hoogleeraar m-m grieksch en in de welsprekend 

heid te Harderwijk, en se w 
taris der curatoren van de urn 
versiteit dier stad. Men £ 
van hem: 1.° eeneyerhatidel ig 
DeinfelicitatelitleratjmM\l 

1707, te .LupW heeft Sin" •• 

getiteld: Jnalecta <to « J ^ 

belangrijke en fraaije Um, 
heden voorkomen - ^ i d e 
D E U T o L u n s , hoeder d r hQog_ 

voorgaande, in lof*» «"]e ien, 
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is bekend door zijne Uitgave 
van APPIANUS , in 2 dl.1», in S.?° 

* TOLLIDS (ÏÏERMANUS), een Ne-
derlandsche letterkundige, den 
28 Januarij .1742, te Breda, 
volgens anderen te Breinen ge
boren , maakte zeer goede stu
diën , in de oude letterkunde en 
regtsgeleerdheid, aan de Leyd-
sche akademie, alwaar hij in 
1763 tot doctor in de regten 
werd bevorderd. In 1767, tot 
hoogleeraar in de geschiedenis, 
de welsprekendheid en de griek-
sche taal aan ''de akademie van 
Harderwijk benoemd, aanvaardde 
hij die betrekking met eene re
devoering, getiteld: Oratio qua 
demonstraiur etiamnum superesse 
in grcecis lüteris ex quo gravip-
res disciplinm decus etprcesidiim 
caperepossint. Hij kwam in 1777 
te Parijs, alwaar hij in kennis 
geraakte met den beroemden 
kenner der grieksche taal ANSE 
DE YILLOISON , uitgever van het 
Lexicon Hom'ericum van APOIA 
LONIÜS, waaraan TOLLIDS reeds 
veel gewerkt had. Hij gaf dit' 
Lexicon, in 1788, te Leyden, 
in 8.TO , in het licht, en droeg 
het op aan zijne beide kweeke-
lingen, de prinsen van Oranje. 
Nadat de hoogleeraar BORMAN , 
in 1778 was overleden, verving 
TOLLIÜS hem op den leerstoel ' 
der geschiedenis en grieksche 
taal aan het atheneum te Am
sterdam. Hij sprak bij die gele
genheid eene redevoering.uit: de 
GERARDO JOHANNE VOSSIO gram-
matico perfecto. Hij gaf eenen 
leergang der vaderlandsche ge
schiedenis in de nederduitsche 

P ] 

taal, en werd in 1785, tot on
derwijzer aangesteld, der drie 
prinsen van Oranje, zonen van 
WILLEM V, erfstadhouder der 
Fer'eenigde provinciën. Hij werd \ 
op zijnen leerstoel vervangen 
door den geleerden WÏTTEN- i 
BACH. TOLLIUS vergezelde, een' , 
zijner kweekelingen (la ter koning ; 
WILLEM I ) , op eene reis "naar 
Dnitschland, alwaar hij den prins, ' 
de staten deed bezoeken', welke 
het Nassausche huis in dat land 
bezat. In 1794, werd hij be
noemd tot algemeenen commis- I. 
saris-civiel bij het engelsche leger, j 
Bij de omwenteling van 1795, , 
genoodzaakt het vaderland te ver
laten, nam hij de wijk naar Os- ; 
nabrugge, daarna naar Bruns- I 
wijk, alwaar hij door den her
tog , den vriend des stadhouders, \ 
op de meest voorkomende wijze j 
onthaald werd. Door genoemden 
stadhouder werd hij met ver
schillende zendingen belast naar 
Hamburg, Londen, Berlijn, Ha- ' 
nover en Basladt, alwaar hij tij
dens het congres, in 1797, te
genwoordig was. In 1800 vertrok ; 
hij naar Polen, om er de goederen 
te beheeren, welke de erfprins -
van den vorst JABLONOWSKY ge
kocht had j hij verbleef aldaar 
negen jaren. LODEWIJK NAPOLEON, \ 
koning van Holland geworden 
zijnde, riep hem naar het va
derland terug, alwaar hij door 
de Leydsche hoogeschool als 
hoogleeraar Staiislices et diplo
matim beroepen werd;. hij aan
vaardde dien post in Junij 1809, 
met_ eene redevoering: De fine 
statistices qum vocatur hodiernm. 
Eenigen lijd daarna- verwisselde 



'034 T O L. 

December 1653, te Florence (*), 
uit eene adellijke familie van 
Sienna, te Pistoja gevestigd, 
geboren. Na zijne humaniora bij 
de Jesuiten te hebben volbragt, 
begaf hij zich naar Pisa, om 
eenen regtsgeleerden cursus te 
volgen, en vervolgens naar Rome, 
alwaar hij den beroemden Jesuit 
LUCCAM tot meester had. Na 
zich naar Sienna te hebben be
geven, om in de kennis der 
wetten doortedringen, verliet hij 
die slad weder, om naar Rome 
terugtekeeren, alwaar hij den 
18 Februari] 1673, het Jesm-
ten-gewaad aanvaardde. Na de 
gewone beproevingen, werd hu, 
in hoedanigheid van consultor, 
aan verschillende congregatien 
verbonden. •CLEMENS/XI, die 
mede een leerling van pater Luc-
CAUI was geweest, en daardoor 
met TOLOMEÏ bekend was g e 
LTJCCAKI), benoemde hem den 

11 Mei 1712, tot kardinaal. BB 
verliet het Germaansch coüegie, 
waarvan hij rector was, om zicu 
in het Komeinsch.college te 

gaan vestigen, waarin ta voort 
ging als e°en religieus te levn, 
geheel aan de pligten van zunen 

nieuwen stand toegewijd, en 
zich enkel bezig houdend J j 
de belangen der Kerk. HyWB 
lid van de congregatien van ü 
heilig officie, der aflaten. 
H-Ilelikwiën^vanhetconc^ 
vanhetonderaoekderbJjW 
pen, van de • kerkgebruik^ 

tolisch bezoek. Hij nam ae 

. (*)/ MOHEM zegt dat hij te Pistoja geboren werd. De J g ^ " ! 
istonco van BASSANO, drukt zich aldus uit: Tolomeï. . .J^2 
nacque in Firense. Fr. Veivoige>«-

hij dezen leerstoel tegen dien 
der grieksche en latijnsche let
terkunde. Toen bij den val van 
BONAPARTE , de wettige vorsten 
naar hunne verschillende staten 
waren teruggekeerd, werd de 
prins van Oranje, de oude kwee-
keling van TOLLIUS , koning on
der den naam van WILLEM I, 
Deze vorst verkoos TOLLIOS , óm 
in Maart 1814, te Amsterdam 
de groote vergadering der no
tabelen bij te wonen, den prins 
voor souvereinen vorst der JVe-
derlanden te verklaren, en de 
ontworpen grondwet voor 'slands 
bestuur goed te keuren. In het 
volgende jaar werd TOLLICS met 
de orde van den Nedcrlandschen 
leeuw versierd, en werd lid der 
Hollandsche maatschappij van 
letterkunde. Hij overleed LeLèy-
den den 29 April 1822. Behalve 
het reeds genoemde Lexicon Ho-
mericum, en eenige akadeniische 
verhandelingen, heeft TOLLIÜS 
nagelaten: 1.<? een vertoog, over 
de tampen van Holland en de 
hulpmiddelen daartegen, Ant~ 
werpen, 1795, in het fransch 
en nederduitsch; — 2fi Neder~ 
lands-staatsgebreken en derzelver 
geneesmiddelen; — 3.° Staat
kundige geschriften, betreffende 
de Vereenigde Nederlanden, in 
1786, en vervolgetis 1814—16, 
aan de prinses, moeder van den 
ïègerenden vorst, opgedragen, 
enz-. 

* TOLOMEÏ (JOANNES BAPTISTA), 
een Jesuit en kardinaal, den 3 
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dieningen van kamerling waar, : 
in de conclaven van 1721 en 
1724, ter verkiezing der Pau
sen INNOCEOTIÜS XIII en BENE-
DICTOS XIII. TOLOMEÏ overleed 
te Rome, den 18 Jan ua rij 1726. 
Men heeft van hem slechts een 
enkel werk getiteld: Philoso-
phia menlis et sensuum, Rome, 
1606, in fol.; hij openbaart 
daarin zijne geringachting voor 
de peripatetische wijsbegeerte. 
Hij werkte gedurende twintig 
jaren aan aanmerkingen, op de 
Verhandeling over de geloofsge-
sckillen van BEIXAKBHNÜS, maar 
dezelve zijn onuitgegeven ge
bleven. 

* TOLO3IEÏ (NicoL.\As),een Je-
suit, uit dezelfde familie gespro-i 
ten als de voorgaande, den 24 
October 1690, te Sienna gebo
ren, begaf zich in 1725, onder 
de Jesuiten. Hij wijdde zich 
onder dezelve, vooral aan. het 
predikambt toe, en verwierf in 
die betrekking door zijne talen
ten en zijnen ijver, die daaren
boven door den glans zijner 
deugden werden opgeluisterd, 
eenen grooton roem. Romeen. 
Florence waren de voornaamste 
tooneelen zijner apostolische 
werkzaamheden. Hij overleefde 
slechts korten tijd de vernietiging 
zijner orde, daar hij in het jaar 
1774 overleed , en de vernieti-

' gingsbreve van den 21 Juli] 1773 
is. TOLOMEÏ is de schrijver van 
een prozaïsch tooneelwerk, het
welk beroemd werd, en ten t i 
tel voert la Vocazione di LUIGI 
GONZAGA , della compagnia di 
GIESD. Dit stukje vond zoo veel 
bijval, vooral in de collegien en 

andere opvoedingsgestichten, en 
in de kloosters, dat zelfs bij 
het leven des schrijvers er meer 
dan dertig uitgaven van ont
stonden , en dat het in het la-
tijn en in andere talen werd 
overgezet." Er worden geene an
dere werken van pater TOLOMEÏ 
vermeld. 

* TOMA,' een russische sek-
taris, onder de regering van 
PETER I , wilde in zich doen 
herleven, de oude sekte dier 
dweepers, onder den naam van 
Iconoclasten of Beeldstormer's be.-
kend. Met eene bijl gewapend, 
toog hij de kerk van den heili
gen ALEXIS binnen, en verbrij
zelde het beeld van dien Heilige. 
In hechtenis'genomen en.gevan-
gen gezet, trachtte men hem 
te bekeerenj maar hij bleef doof 
voor alle vertoogen. Hij werd 
veroordeeld, om de hand ver
brand te worden, en vervolgens 
in het vuur te sterven. Tot op 
den laats ten oogenblik wilde hij 
zijne dwaling niet herroepen,» en 
toonde die beleedigende verach
ting voo'r den dood, welke veel 
eer de raaskalling eener sterk op
gewondene verbeeldingskracht, 
dan de kalmte van den waren 
moed is. 

TOMASI. — Zie ToMMASh 

TOMASINI (JACOBUS PHUIPPUS), 
te Padua, in 1597 geboren, 
en in 1654, te Citla-Nova, in 
Istrië, waarvan hij bisschop 
was, overleden. De letteren 
maakten bijna zijne dagelijksche 
bezigheden uit. Hij had den 
moed, om zich tegen den kwa-
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den smaak van zijnen tijd, en 
vooral tegen dien van MARINI , 
te verzetten, en dien van PE-
TRARCHA terugteroepen. Hij ver
zamelde en gaf in het licht, 
alles wat hij van dezen beroem
den schrijver vond, onder den 
titel van PETRARCHA redivivus, 
in 4.t0 Hij droeg zijn werk aan 
URBANDS VIII op. Deze Paus 
nam zulks aan, en daar hij 
TOMASINI als zijnen bloedverwant 
beschouwde, zoobeloondehij hem 
met het bisdom van Citta-ÏÏova. 
De schrijver verbeterde zijn werk, 
en gaf er in 1650, eene nieuwe 
uitgave van in het licht. Nog 
heeft men van hem: 1.° eene 

, goede Uitgave der brieven van 
CASSADER FIPELIS, mei zijn le
ven;— 2.° Illustrium virorum 
elogia iconibus ornata, 1630, 
in 4.»o en 1642, 2 dl.»$ — 3.° 
de Jaarboeken der kanonihen 
van St. George in <Alga, eene 
congregatie van wereldlijke pries
ters, waarvan hij lid was ge
weest: dit werk is in het latijn; 

••— e.» Agn Patavini inscrinti-
ones, 1696, in 4.t<>;. __ 5.0 
Gymnasium Patavinum, 1654 
in 4.tn ' 

ToMBEDR (NICOUAS LE), een 
augustijner religieus, in 1657, te 
Henen of Tirlemont, in de Bel
gische provincie Zmd-Braband, 
geboren, licentiaat in de god
geleerdheid • • en definitor zijner 
f 0 ^ ^ ^ overleed te Leiwen, 
den 23 Mei 1736. Men heeft 
van hem: l.o Praxis admini-
strand?, sacramenta pmnitenliw 
et euc/ianstim, Antwerpen, 1710 
Weerderd, 1712; een metho
disch en geleerd werk, ofschoon' 

hetzelve welligt eene al te ge
strenge zedeleer bevat; r~ 2.» 
Provincia Belgica ord. F. F. ere-
mitarum sancti AuGusTiNr, Leu
ven, 1727, in fol., niet zeer 
naauwkeurig en oppervlakkig. 

TOMKO of TOJIKÜS, in Dalma-
tië geboren, latijnschë bisschop 
van Bosnië, bloeide in het begin 
der zeventiende eeuw, en heeft 

, zich door de volgende werken 
beroemd gemaakt: 1.° ft'to 
sancti PETM BERISLAI , 1621; 
— 2.° Be sanctis illyritanes, 
1651 j _ -3.o Balmat'w nobi-
lilas descripla, Rome, 1692. 

* TOMMASI (JOZEF MARIA), een 
beroemde en godvruchtige kar
dinaal, den 12 September 1649, 
te Alicata, in Sicilië, geboren, 
was de zoon van JÜUÜSJOM-
MASI, hertog van Palma. Reeds vroeg liet hij al de voordeeen 
zijner geboorte varen, en, naar 
het voorbeeld van amen oom 
en vier zusters, die de wereld 
hadden verlaten, begaf hij ie" 
te Palermo in de orde der uw-
atijnen. Ofschoon zijne gezond 
heid zwak was, leidde hijeene 
gestrenge levenswijs, vastte> i« 
gelmatig, sliep op den pond 
digste uitspanningen. Gedurenu 
zyPnverbirjfteiJoma^sK 
betrekking gekomen roet de» 
roemdste personen van het m 
selijk hof, zoo als j j 

Sinaal-JoABHEBBojJA.dieopn 
punt stond om Paus, «J *J den.metFRANdscDsBARBEBi 
en andere beroemde manneu 
S w » XI, die zijne talenten 
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kende, benoemde hem tot con
sultor van de congregatie der 
kerkgebruiken, en, verhief hem, 
ondanks zijne tegenkanting, in 
de promotie van den 18 Mei 
1712, tot de waardigheid van 
kardinaal. TOMMASI veranderde 
niets in zijne levenswijze, ver
meerderde slechts zijne aalmoe
zen. Zijn huis werd de schuil
plaats der armen, en in het 
tijdverloop van zes maattden, 
deelde hij 4,000 romeinsche 
kroonen uit. Hij ondersteunde 
de Zwitsersche catholijken, in 
den oorlog, welken zij, tegen 
de protestanten te voeren hadden. 
Volgens de oude tucht, predik
ten de kardinalen des zondags 
in- de kerken van hunnen titel. 
Hij voegde zich naar dit oude 
gebruik, door elke week in de 
kerk van den H. MARTINUS op 
de bergen, welke de zijne was, 
hel woord Gods te verkondigen. 
Hij stelde er zijnen roem in 
aldaar de armen en kinderen 
te onderwijzen, en eindigde den 
1 Januarij 1713, een stichtelijk 
leven door eenen heiligen dood, 
terwijl hij al wat hij bezat aan 
het collegie der propaganda ver
maakte. Hij heeft een aantal 
werken in het licht gegeven, 
waarvan de voornaamste zijn: 1.° 
Instiluliones theologim antiquo
rum Patrum, Rome, 1709, 
1710 en 1712, 3 dl.» Men 
vindt in het l.e dl. de Ver
jaringen of prescriptiën van Tm-
TDLLIANDS, het Commonüörium 
van YmcEWTics VAN LERINS, de 
beide Verhandelingen van den 
H. GREGORIUS VAN NAZIANZE, in 
het 2.c de drie boeken van den 
H. CWRIANÜS aan QOIRINUS, de 

•ascetische schriften van den 
H. BASILIOS, zijne Verhande
lingen over de oordeelen Gods, 
en over het ware geloof en de 
zedeleer; het 3.e bevat de An-
chora van den H. EPIPHANIÜS; 
eerje recapitulatie dier verhan
deling , en eene Geloofsbelijdenis 
van denzelfden kerkvader; — 
2.° Codices Sacramentorum 
nongëntis annis vetusliores, Rome, 
1680, in 4. t 0 , aan de koningin 
GHRISTINA opgedragen; —-3.°. 
Psalterium juxta duplicetn edi-
tionem' gallicanam et romanam, 
cum canticis hymnario et orati-
onali, Rome, 1683, in 4.t0; — 
4.° Psalterium cum canticis, 
versibus prisco more distinctum, 
argumentis et orationibus vetus-
tis, novaque litterali explicatione 
brevissima diliwidatum, Rome, 
1697, in 4.t°; — S.° Responso-
rialia, et antiphonaria romance 
Ecclesiae, a sancto GREGORIO 
Magno disposita, cum appendice 
monitmentórum veterum et sfiho-
liis, Rome, 16S6, in <bM ; — 6.<> 
Sacrorum bibliorum tituli sive 
capüula ante mille annos in 
occidente usitata, Rome, 1688, 
in 4 > ; — 7.o Antiqui. libri 
missarum romanm Ecclesice, id 
est Antiphonarium sancti GRE-
GORH papceetc., Rome, 1696,in 
4. t0; — 8.° Officium dominim 
passionis in feria, VI parasceve 
major is hebdomadm secundum 
ritum grcecorum, nunc primum 
lalino sermone editurn,, 1695, 
in S.™; — 9.° verschillende 
Ascetische werken, in het latijn 
en in het italiaansch. Toen de 
kardinaal JOZEF MAMA TOMMASI 
stierf, hield hij zich onledig 
met de uitgave, van het Sacra-
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•mentarium van den H. GBEGO* 
RUIS , dat hij in zijne geheele 
zuiverheid wilde levéren. Zijne 
Werken zijn gezamenlijk /uitge
geven , in 7 dl.? in 4. t 0 , door 
de zorg van den iheatijn, AN-

• TONIDS FRAKCISCÜS VEZZOSI, Rome, 
1747. Er bestaan drie Levens
beschrijvingen van dezen ge
leerden kardinaal, de eene van 
monsignor FONTAKINI, bij ge
deelten opgenomen in de Gior-
nale de' leüerati d'ltalia, van 
af het lS.e tol het 26.* deel; 
de andere van monsignor AN-
TONIUS MAEIA BORROMEDS, b i s -
schop van Capo d'Jstria, onder 
die der Arcadi illustri; de 
derde van den graaf w SAN-
RAFFAELE, Turin, 1780, niet 
die der Pii Letterati. De con
gregatie der kerkgebruiken had 
hem in 1714 den titel van 
eerwaardige toegekend; Pms VII 
beatificeerde hem in 1803. De 
kardinaal TOMMASI is niet de 
eenige beroemde en godvruchtige 
persoon, welke zijne familie 
heeft opgeleverd: men heeft het 
Leven beschreven van den hertog 
van Palma, zijnen vader, dat 
van den". eerwaardigen KAREL ' 
TOMMASI, zijnen oom, en einde
lijk dat van MARIA CRUCIFICA , 
zijne zuster, éene benediklijner 
religieuse, in den geur van hei, 
ligheid overleden, en die hem, 
naar men zegt, zijn kardinaal
schap voorzeide. 

TOMMASO. — Zie MASO. 

* TOÜIMEÏ (PETRUS), een be
roemde regtsgeleerde, omtrent 
het jaar 1430, te Ravenna ge
boren, studeerde aan dehooge-

school van Bologna, ontvinger 
den doctoralen hoed, en be
kleedde gedurende verscheiden 
jaren den leerstoel des regts. 
Van daar begaf hij zich naar 
Pavia)t alwaar hij, zoo wel als 
te JPisa, te Pisloja, en te Flo- ' 
rence, met roem den hoogleer-
aarsstoel bekleedde. Door den 
nijd vervolgd, zag TOMJIEÏ zich 
verpligt, zijn vaderland te ver-, 
laten. Hij begaf zich. naar 
Ginpswal, vervolgens naar Wit-
tenberg, en eindelijk mar Keulen; 
hij onderwees aldaar met zijne 
gewone bekwaamheid, toen zijne 
vijanden hem ook nog uit die 
universiteiten verdreven. Om 
zich • tegen hunne vervolgingen 
in veiligheid te stellen, begaf 
hij zich naar Saksen, werd re
ligieus, en leidde tot aan zijn' 
dood, in 1512 voorgevallen, 
een voorbeeldig leven. Hij heeft 
nagelaten .• 1.° Phwnii, seuin-
troductio brevis ad memoriam < 
arlificialem, Fenetië, 1491, in 
8#TO ; _ 2.o Alphabchm wreum 
utriusquejuris, Rouamn, 1508, 
Lyon 1517. — Een andere Tos-
MEÏ (THOMAS), uit de familie van 
den voorgaande, oefende niet 
roem de geneeskunde uit, over
leed in 1586, en heeft nagelaten 
eene goede Geschiedenis van 
'Ravenna, in 4 dl.'S P » 
1574, in 8.™j Ravenna,1ÖÖU. 

* TONDÜ, bijgenaamd LEBRUN 
(PETROS HENDRIK MARIA),»1 ' 
nister der Fransche republieK, 
te Noyon, in 1754 geboren. 
Het kapittel dier stad ptaate» 
hem in het collegie van LOM-
WIJK to Groote; hij verliet ftei 
zelve, na zijne studiën volbragt 
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te hebben, en omhelsde den 
geestelijken staat. Onder den 
naam • van abbé TONDU '(*) be
kend , vond hij dien naam eenig-
zins belagchelijk, en veranderde 
denzelven in dien van LEBRUN. 
Na de kleine kraag (collet) weldra 
te hebben laten varen, verkreeg 
hij, bij het oratorium, eene dier 
betrekkingen, welke de koning 
voor jonge lieden betaalde, die 
aanleiding voor wiskundige we
tenschappen 'schenen te hebben. 
TONDU vertoefde er niet lang; 
hij nam dienst als soldaat: maar 
daar hij eenen gelukkigen aan
leg voor de studie bezat, zoo 
werd hij door zijne ouders te
ruggevorderd , en LODEWIJK XVI 
deed hem zijne vrijheid weder 
geven. In plaats van 's vorsten 
goedheid op prijs te stellen, 
verliet hij Frankrijk, begaf zich 
naar België, ging te Luik wo
nen, alwaar hij, bij gebrek aan 
middelen van bestaan, boek
drukkers-knecht werd. Bij de 
omwenteling, die in 1787,ten 
gevolge der staatkundige onlus
ten van Frankrijk,' te Luik 
plaats had, speelde hij eene vrij 
gewigtige rol; en, in 1791, 
verscheen hij voor de balie der 
nationale vergadering, aan het 
hoofd van een gezantschap van 
patriotten dier stad. In de Ne
derlanden teruggekeerd, begaf 
hij zich naar Herve, in het land 
van Limburg (thans prov. Luik), 
en werd aldaar dagblad-schrijver. 
Hy\ rigtte zijne voornaamste 
schichten tegen de hoofden van 

den Belgischen opstand, VAN 
DER NOOT en VAN EÜPEN, en 
eindigde met de poging, om de 
omwenteling zelve in een be
lagchelijk licht te, stellen. Hij 
werkte vervolgens aan het Al
gemeen Dagblad van Europa, 
waarin hij zich de vriend van 
de partij der Gironde, en vooral 
van de Brissotijnen," toonde, 
welke laatsten in hem, verschei
denheid van bekwaamheden, en 
diplomatische talenten meenden 
te ontdekken.; Hij trad in brief
wisseling met DUMOURIEZ, Beis-
SOT en verscheiden zijner aan-, 
hangers, die hem eenen post 
bezorgden in het bureau van 
buiterilandsche zaken..Hij scheen 

. alstoen der belangen zijner be
schermers, in strijd met die van 
het hof, geheel toegedaan,het
welk hem, na den 10Augustus 
1702, tot het ministerie van 
buitenlandsche zaken deed beroe
pen. Hij verscheen den 25 Sep
tember in de vergadering, om er 
verslag te doen van zijne han
delingen, en bood tevens eene 
schets van den staatkundigen 
toestand van Europa aan, Den 
l ö December gaf hij ver
slag van de betrekkingen tus-
schen Frankrijk en Engeland, 
en deelde den .31 bijzonderheden 
mede, betrekkelijk de vijande
lijke gezindheid van laatstge
noemde mogendheid. Op den
zelfden dag lag hij aan den 
president der vergadering de 
vertoogen over, welke hij van-
het hof van Spanje, in het 

/ P J r o ? d u ' verleclen deelwoord van het werkwoord londre (scheren)s 
DO Tondu akoo geschoren abt. Ver ta ler , 
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belang van LODEWUK XVI, had 
ontvangen j en als lid van den 
uitvoerenden raad, had hij de 
zwak- of wreedheid, het bevel 
tot de executie van dien .vorst 
te onderteekenen. Den 7 Maart 
1793, deelde hij aan de con
ventie de redenen mede, welke 
den gezant BOÜRGOING genood
zaakt hadden, Spanje te ver
laten; hetwelk, volgens zijn 
gevoelen, als een zeker teeken' 
van oorlog met dien staat moest 
beschouwd worden. Om denge
nen te vermijden, die tegen 
Engeland broeide, trachtte hij 
vruchteloos, om weder betrek-' 
kingen met den ambassadeur, 
lord GRENVILLE, aanteknóopen. 
Maar zijne gemeenschap met de ' 

. Girondijnen, die EOBESPIERRE 
wilde verdelgen, mishaagden 
aan dien dwingeland, diè, op 
den 19 derzelfde maand, TONDÜ 
beschuldigde, van tot den oor
log aangespoord te hebhen, zon
der vooraf op middelen bedacht 
te zijn, om denzelven te kunnen 
voeren. De minister dacht den 
storm te doen bedaren, door 
SÉMONVILLE, als- overtuigd van 
verstandhouding met LOBEWWK 
XVI, volgens een' brief van 
TALON , in de ijzeren kast van 
het kasteel der Tuileriën gevon
den , te doen afzetten. Hij kon 
echter den slag niet ontgaan, 
die hem bedreigde, en de val 
van de afgevaardigden der Gi-
ronde, den 31 Mei 1793, sleepte 
den zynen weldra mede. De 
commissie van algemeene vei
ligheid , deed hem, den 22 Junij, 
daaropvolgende, met zijnen ambt
genoot CLAVIÈRE, in staat van 
besehuldigirig stellen. Met laatst

genoemde in hechtenis genomen 
en gevangen gezet, gelukte het 
aan TONDU om te ontsnappen. 
Naauwelijks was hij de hoofd
stad ontkomen , of men "ham 
hem den 24 December op nieuw 
gevangen.. Hij werd te regtge-
steld, en de acte zijner voor-
oordeeling hield in: » LEBRUN, 
abbé, dagblad-schrijver, boek
drukker en minisier, oud 30 
jaren, geboren te Noyon, als 
contra-revolutionnair ten dood 
veroordeeld, daar hij , na door 
BRISSOT , ROLAND en DUJIOURIGZ 
tot het ministerie te zijn geroe
pen,, omtrent dien tijd de ziel 
der partij van"Orleans was ge
weest, en als. hebbende uit al 
zijn vermogen met CLAVIÈRE en 
HOLAND , het plan ondersteund, 
om met de wetgevende verga
dering, den uitvoerden raad 
enCAmCLoDEWOTXVnUver 

de Loire te vlugten.' TONBJ 
werd den 7 Nivose ten dood 
gebragt. Hij was zeer aan m 
HOüRiEZ gehecht geweest, enop 
den 12 November 1784, g 
hij, na daags te voren z g 
oudste dochter, bij de munun 
paliteit te hebben aangegeven; 
haar, ter gedachtenis dei o J 

winning van ' « « * ' K e 
Bjt» tot peet, e n . d e e d ^ 
namen aannemen van JJJJ 
VlCTOlRE JSMMAFE D « « ™ r „ t 

r f v ^ o f p e n e r l e i h ^ e ^ e 

„ing vatbaar was,, e v « > X 
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* TOKE (THEOBALD WOW) 

een engelsehe publicist, stich 
ter der associatie van Vereenigde 
Ieren, te Dublin, den 20Junij 
1763 geboren, maakte zijne 
eerste studiën aan de universiteit 
dier stad, en volbragt dezelve, 
in de Tempel-school, te Londen; 
Hij werd vóór de pleitzaal be
stemd , maar zijne neiging trok 
hem naar de staatkunde; hij 
liet alzoo de beoefening der wet
ten varen, en stelde zich inde 
nieuwe, door hem ingeslagen 
loopbaan ten doel, de "poging 
ter verbetering van het lot van 
Ierland, welk land hij, billijk 
kerwijze, in éenen staat van 
slavernij beschouwde. "Werkelijk 
'was de toestand van deszelfs 
inwoners, en vooral van de ca-
tholijken, dió er het grootste 
gedeelte van uitmaken, aller-
beklagenswaardigst. Hij gaf in 
1790, zijn eerste geschrift in 
het licht, over de administratie 
van het engelsch gouvernement 
in Ierland, hetwelk eenen ver
bazenden opgang maakte. Of
schoon hij de anglikaansche gods
dienst was toegedaan, gaf hij 
een tweede geschrift in het licht, 
ten gunste der catholijken, die 
hem tot secretaris hunner cen
trale commissie benoemden. De 
whigs van Belfast hadden 
hem reeds in hun genootschap, 
opgenomen. Hij ontwierp daar
enboven voor de lersche catho
lijken, hun verzoekschrift, hunne 
verdediging j en in 1793, ver
gezelde hij de deputatie aan 
GEOBGE UI gezonden, om de 
intrekking der tegen hen be
paalde strafwetten te verzoeken. 

XXIII DEEL, Q 

Om echter des te beter het 
drukkende juk van Engeland 
af te schudden, bleef het steeds 
het voorname doel van TONË, 
om de vereeniging der catho
lijken en dissidenten, die in 
het noorden heersen ten, te be
werken ; hij slaagdeer eindelijk 
in , en bragt alzoo het genbot
schap der Vereenigde Ieren tot 
stand. Door het engelsch gou
vernement vervolgd, begaf hij 
zich in Junij 1795 naar Ame
rika; door het Fransche gou
vernement , dat de Vereenigde 
Ieren beschermde, uitgenoodigd, 
kwam hij te Parijs, en Be
raamde met den generaal HOCHE , 
de onderneming tegen Ierland, 
die eenen slechten uitslag had. 
TONE was bij dezen togt tegen
woordig als brigade-chef en al
gemeen adjudant des Franschén 
legers. Hij diende vervolgens 
onder de generaals DAENDELS*, 
BONAPARTE, DESAIX en Kn> 
MAINE, ep in de onderneming 
Van den generaal HARDY (1798). 
Nadat het schip, aan boord van, 
hetwelk hij' zich bevond, was 
buit gemaakt, werd hij door. 
GEORGE HILI>, gouverneur van 
Londonderry, aangeklaagd, en 
gekluisterd in de gevangenissen 
van Dublin opgesloten. Aan eene 
commissie overgegeven, verde
digde hij zich met moed voor 
dezelve,'en in de redevoering, 
welke hij voor den krijgsraad, 
uitsprak, zeide hij onder ande
ren , bij het afleggen der uni
form , welke hij droeg r » Deze 
boeijen zullen de geëerbiedigde 
teekens der natie, welke ik heb 

]( gediend, niet onteeren. Ik ben 
q 
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er. trotscher, op, dezelve te dra
gen voor de zaak, welke ik heb 
omhelsd, dan dat ik met eene 

* ster of kousenbands orde-tee
ken versierd ware." Hij werd 
ten dood veroordeeld, en daar 
hij niet had kunnen verkrijgen 
van gefusileerd to-worden, bragt 
hij. zich-zelven in de maand No
vember 1798, in zijne gevan
genis om het leven. Hij heeft 
nagelaten: 1.° Beschouwing van 
het Engelsch bestuur in Ierland; 
— 2.° Overwegingen over den 
oorlog van Spanje ,in 1790 of in 
hoeverre is Ierland betrokken in 
de oorlogen van Engeland? — 
3.° Bewijsredenen ten voordeele 
der Catholijkan, door een7 'pro
testant ; . — 4.o twee Verhan
delingen over den toestand van 
Ierland, onuitgegeven en aan 
het fransche gouvernement ge-
rigtj — S.° verschillende Schot
schriften, om de Ieren tegen 
de Engelschen aantemoedigen. — 
Zijn zoon gaf, in 1810,inden 
ouderdom van 15 jaren, te 
Parijs een stukje in het licht, 
getiteld: Burgerlijke en staat-
ïcundige toestand van Italië, on
der de heerschappij der Gothen, 
hetwelk eene eervolle vermel
ding verdiende, bij de klasse 
van oude geschiedenis en let
terkunde van. het Instituut. 

* TONI "(Pater MicHAè't AN-
GË^O) , te Rome-, den 18 Mei 
1750 geboren, studeerde in de 
christelijke scholen (Ecolespies), 
en begaf zich in den ouderdom 
van zestien jaren, onder de 
reguliere geestelijken, zieken
verzorgers, door de heilige GA-
MHXA DE LELLI gesticht. Priester 

geworden zijnde, wijdde hij zich 
toe aan het onderwijs, aan het 
predikambt, aan het gewetens-
bestuur, en werd vervolgens 
meester der nieuwelingen (no
vicen). In 1786, belastte hem 
de kardinaal BDOKCOMPAGNI , mi
nister van staat, met de redac
tie, van het Kerkelijk Dag
blad, te Rome opgerigt, teneinde 
dergelijke bladen, in zamen-
spanning tegen de Kerk, te 
Florence, Weenen en Mime 
uitgegeven, te wederleggen. Hij 
had tot medewerker JOANNES 
ANGELO BAMJERIS ,. priester van 
de christelijke leer, te Turn, 

.in 1731 geboren, een zeer ge
leerd ma,n, groolelijks m ach
ting bij den kardinaal GEÜDIL, 
en in 1803 overleden. Pater TOM 
Verwierf door de redactie van 
zijn Dagblad, de goedkeuring 
der kardinalen ANTONEUJ , ra 
PIETRO en zelfs van Pros VI. m-
dens de bezetting van tee dooi
de Franschen, in l ^ . t o e n 
al de personen, die totdeKe* 
behoorden, en met m Sm 
geboren waren, zich verphgt 
zagen, om zich naar hun ge
boorteland te begeven, verving 

pater TONI, provisioneel pag 
JOZEF DELI-'ÜVA,.een' napoh 
taan, in den post van a gmeen 
overste van de congregatie.dar 
zieken. Toen de vrede aan de 
Kerk was teruggeven en na u 
verheffing van Pms V I , ^ 
pater Tom tot procurufflj» 
raai, en later tot algemeen ovet 
ste der congregatie verkozen-
Tijdens de opligting van PJ" 
VII (zie dat artikel) uit ÜÖ» 
in f809, bevond « M g ? 
TOH begrepen ro de hainnb 
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schap, waartoe de hoofden'van 
religieuze-orden veroordeeld wer
den. Te Parijs aangekomen, 
werd hij naar Champagne,.ver
volgens naar Toulon, en einde
lijk naar Corsilm verbannen. 
Hij vond te Bastia verscheiden 
andere vrome italiaansche gees
telijken , van welke de gouver
neur vorderde, den eed afteleg-
gen, welken men hun aanbood. 
In naam van allen, verklaarde 
pater Tom zulks te weigeren, 
en zij werden in de citadel van 
Bastia opgesloten. Wijl zij steeds 
denzelfden tegenstand, en de
zelfde verkleefdheid aan hunne 
pligten openbaarden, werden 
pater Tom en verscheiden an
deren, in 1833 ingescheept naar 
het eiland Capraja, alwaar zij 
een zeer lastig en ongezond lo
kaal der vesting tot gevangenis 
hadden. Nadat de val van NA
POLEON hun de vrijheid had 
wedergegeven, keerde pater Tom, 
na eene vijfjarige ballingschap 
naar Rome terug; hij werd her
steld als algemeen overste zijner 
congregatie, en door Pros VII 
tot examinator der bisschoppen, 
en consultor van de Propaganda 
en den Index benoemd, zonder 
dat deze verschillende bedienin
gen , hem belelteden zijne zor
gen aan de zieken toetewijden. 
Pater TONI overleed te Rome, 
den 6 December 1821. Te Tou
lon , alwaar hij eenige maanden 
had doorgebragt, alvorens naar 
Corsika te worden overgevoerd, 
verrigtte men voor hem in de 
Lieve-Vrouwe-kerk eene plegtige 
Itjkdienst. Zijn ieVen is in het 
italiaansch en lalijn beschreven 

Q 

door Doanmcus ANTONIÜS MAN* 
SELLA. 

TONSTALL (CUTBERTH), leer
aar van Oxford, in 1476, te 
Tacford, en JSerlfordshire, uit 
eene beroemde familie geboren. 
Na zijnen geest versterkt te 
hebben, door de beoefening der 
wiskunde,, der wijsbegeerte en 
der regtsgeleerdheid, werd hij 
kabinets-secretaris van den ko
ning van-Engeland. Nadat HEN
DRIK VIII hem verschillende ge
zantschappen had doen waar
nemen was hij zoo zeer over 
zijne diensten voldaan, dat hij 
hem in 1S22 het bisdom Lon
den, en, in 1530, dat van 
Durham gaf. TONSULL keurde 
eerst de ontbinding des huwe
lijks van zijn' weldoener met 
CATHARINA van Spanje goed, en 
vervaardigde zelfs een geschrift 
ten gunste dezer ontbinding; 
maar later veroordeelde hij zijn 
werk, en eindigde, in 1559, 
ter verdediging des geloofs, zijne 
dagen in eene gevangenis. Men 
heeft van hem: 1.° eene Ver
handeling over de rekenkunst, 
Londen, 1522', in fol.j — 2.° 
een andere Over de ivezenlijke 
tegenwoordigheid van het lig-
chaam en bloed van J. C. in 
de Eucharistie, Parijs, 1554, 
in 4.to; _ 3.» Verkorting der 
zedeleer van ARISTOTELES , Parijs 
1554, in 8.v°; — 4.° Contra 
impios blasphematores Dei pm-
destinationis, Antwerpen, 1555. 

* TONTI (HSACINTHÜS) , een 
augustijner religieus, bloeide op 
het einde der 17.e en in helbe-

q 2 
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gin der 18.e eeuw. Hij maakte 
zich beroemd in zijne orde, door 
zijne begaafdheid voor het pre
dikambt , en' werd voor een' 
der goede redenaars van zijnen 
tijd gehouden. Hij heeft nage
laten : ï,° Leerreden voor den 
advent en de vaste, Padua, en 
Mlam, 1716, in 4.*°; — 2.° 
J dogmi della chiesa romana di-
fesi contra Ie impugnazioni di 
Öiacomo Picennino, autore delV 
Apologia de' pretest rifomati, 
Padua, 1713, in 4. t 0 ; — 3." 
Augustiniana de rerum creati-
one sententia, Padua, 1714, 
in 4.t°j — 4.° Tweede vaste en 
advent, Padua, 1730 , in "4.tc> 
Al deze, volgens den smaak des 
tijds geschreven werken, zijn 
niet zonder verdiensten. 

*. TOOKE (JOANNES HORNE), een 
beroemde engelsche schrijver en 
letterkundige, te Londen, in 
1736 geboren, was de zoon van 
een' niet onbemiddeld koopman 
in gevogelte, volbragt zijne stu
diën in de school van Westmin-
ster, .omhelsde den geestelijken 
staat, en verkreeg bijna even zoo 

f ioédig de kapellaans-prove van 
rentfoft. Bij ,de 'terugkomst 

eener reis naar Parijs, deed hij 
afstand van genoemde prove, 
en verliet zelfs den geestelijken 
staat. Hij wijdde zich eerst, doch 
zonder gevolg, aan den akker
bouw toe, volgde daarna de ba
lie, en toen hij zijnen wacht» 
of proeftijd had ten einde ge-
fcragt, weigerde men, onder 
voorwendsel dat hij geestelijk 
was, hem in de orde van advo-
katen optenernen. HORKE-TOOKE 
begon in de dagbladen, ten 

voordeele van de parlementaire 
hervorming, te schrijven; na eene 
gewigtige dienst aan eenen rij
ken eigenaar te hebben bewezen, 
benoemde deze hem roet zijnen 
heef tot zijnen erfgenaam, er 
bij bepalende, dat hij den naam 
van TOOKE bij dien van HORNE 
zoude voegen, en het is sedert 
dien tijd, dat hij zich JIORNE-
TOOKE deed noemen. In 1801 
gelukte het hem, om zich door 
het vlek Old-Sarum, tot het 
parlement te doen benoemen, 
en gedurende den korten tijd, 
dat hij er zitting in had, ver
dedigde hij met nadruk de de
mocratische grondbeginselen- JNa 
de ziLting keerde hij tot het pri
vaat-leven terug, en bepaalde 
zich tot de rol van raadgever 
van de hevigste vijanden des 
hofs, en van de armste voor
standers der hervorming. RH\) 
overleed te WimbMonmmf, 
en werd door zjjne par y de 
laatste der Rmemm &mM-
Hij heeft een a a n t a l . ^ J 

gegeven, en een belangrijk w«*. 
over den Oorsprong der W™, 
2 dl.*1 in 4.t° 

* TOOKE (WtttuM), eenej; 
gelsche geestelijke e n . P * J 

alwaar hij zijne e f l e s u d 

maakte, geboren. Daar hVg 
zonder fortuin bevond, p a W 
hij zich bij eenen boekdrulkg 

dien hij echter we ra j g 
verliet,^ om zjne stuken TOT» 
Setten. Hij omheMe dej 
geestelijken staat in \' ".'^ 
werd in 1774 benoemd ^. 
pellaan der Engelsche factorj 
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te St. Petersburg, alwaar hij 
tot in 1792, zijn verblijf hield. 
Lid van de keizerlijke akademie 
dier stad geworden zpde, ver
zamelde hij in de openbare en 
bijzondere bibliotheken van Pe
tersburg, kostbare bouwstoffen 
voor zijne werken; hij verbond 
zich met mannen, beroemd door 
hunne kunde, die op last van 
CATHARINA II, Rusland door
kruist hadden; ook kunnen 
zijne geschiedkundige -werken 
over dit uitgestrekte rijk, als 
geloofwaardig beschouwd wor
den. Na den dood der Czarin 
te Londen teruggekomen, werd 
hij kapellaan van sir WIIXIAM 
DOMVILLE, en in ie koninklijke 
maatschappij van Londen toe
gelaten. TOOKE was de hoog-
duitsche, russische en fransche 
talen meester; maar at zijne 
werken zijn in het engelsch 
geschreven. Hij is in November 
1820 overleden. Men heeft 
van hem: 1.° Vertaling der 
werken van FALCONET e»DiDER0T 
over de beeldhomvkunde, 1777, 
in 4.t<>; — 2.» Rusland of Vol
ledige geschiedenis aller natiën, 
tvelke dit rijk uitmaken, 1780, 
4 dl» in 8.vo; — 3.9 Leven 
van CATHARINA II, 1707, 3 dl." 
in 8.™; — 4.° Vhgtige blik 
over het russische rijk gedurende 
de regering van CATHARINA II, 
tot aan het einde der 18.e eeuw, 
1799, 3 dl.» in 8 ." ; — 5.° 
Geschiedenis vanRusla7id, sedert 
de stichting van dat rijk, tot 
de komst op den troon van CA-
ïHARm II, 1800, 2 dl.* in 
8.™} — 6.0 Tafereel van Pe
tersburg, naar het hoogduilsch 

Q 

van STORCK, 1800, in 8.™ ; ~ -
7.° Leerreden over de waardig
heid van den mensch, naar .het 
hoogduitsch van ZOLLIKOFER , 
1803, 2 dl.» in 8.T»; over de 
rampen der wereld, 1 dl. in 8.v«; 
over de opvoeding, 1806, 2dl.» 
in 8.™; over de heerschende 
dwaling en ondeugden, 1812, 
2 dl.n in 8.™ enz.; — 8.° 
Godvruchtige oefeningen en ge
beden, mede naar ZOLUKÖFER 
1814 in 8.™ Alvorens den gees
telijken staat te omhelzen, had 
TOOKE , in • den onderdom van 
23 jaren, eenen roman in het 
licht gegeven, getiteld:—9.° Min-
narijën van OTHNiëL en ACHSAH,< 
2 dl." in 12.mo Hij is een der 
redacteurs geweest van. het dag
blad Gehlleman's magazine, en 
uitgever van de General bio-
graphical Dietionary, Londen, 
1760, 15 dl." j K s,™, door 
CIÏALMER tot 52 dl.» gebragt. 

* .TOPHAM (EDUARD), een en-
gelsche letterkundige, in 1751, 
in het noorden van Engeland 
geboren, was de zoon van een' 
doctor en regter te Yorkx door 
STERNE', in zijne eerste reis, in 
een belagchelijk licht geplaatst. 
De jonge TOPHAM volbragt zijne 
studiën Ie Eton en te Cambrid-
ge, en sloeg de loopbaan der 
wapens in. Hij begaf zich onder 
de gardes Ie paard des koningsen 
verkreeg den rang van majoor; 
hij verwijderde zich vervolgens 
naar zijn landgoed, en overleed 
te Doncaster, den 26 April 1820. 
Behalve eenige tooneel- en losse 
stukjes, heeft hij in het engelsch 
nagelaten: ï.° Brieven uUEdim-

q 3 
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burg geschreven, bevattende 
waarnemingen', betrekkelijk de 
schotsche natie, 1790, in 8.™; 
-^-2.° Leven van mijlen J. EL-
WES, 1790, in 8.™, een werk 
dat meer dan 12 uitgaven heeft 
geha'd; — .3.° Proeve over eenen 
belangrijken steen, in York-Shire 
uit de lucht gevallen, 1790, in 
8s°, enz. 

* TOHNO (don VINCENTE), een 
beroemde spaanschewis-enster-
rekundige, in Andaluzië, in 1731. 
geboren, begaf zich in zeedienst, 
en werd brigadier bij dezelve. 
Hij was een der er varenste wis
kunstenaars zijner eeuw, en ver
diende de welwillendheid van 
KAREL IIL Deze vorat, die in 
Spanje de wetenschappen en 
kunsten, ten gevolge van den 
noodlottigen successie-oorlog bij
na geheel en al vergeten, heeft 
doen herleven, hield zich ook 
onledig met de daarslelling eener 
nieuwe zeemagt. Ten einde be
kwame onderdanen te bezitten, 
om deze nuttige onderneming 
te doen .slagen, rigtte hij in 
verscheiden deelen van zijn rijk, 
kostelooze zeevaartkundige scho
len op. Eene der beste, was die 
ran Cadix, van welke TOMNO 
tot directeur werd benoemd, en 
die aan het onderwijs der ko
ninklijke gardes-mariniers was 
toegewijd. EAREL belastte hem 
daarenboven, in 1783, met de 
vervaardiging van eenen Zee-
atlas en de beschrijving der kus
ten van Spanje. Te dien einde 
bezocht TOPINO met andere ge
leerden ' de kusten van het 
schier-eiland, en voornamelijk 
die aan de Middellandsche Zee, 

en bij de terugkomst van zijne 
reis , gaf hij zijne bevindingen 
in het licht. Hij verbeterde verin het licht. Hij verbeterde ver
volgens het observatorium van 
Cadix, alwaar hij zich gedurende 
zestien jaren bezig hield, met 
het doen van sterrekundige waar
nemingen. Het -fransen gouver
nement belastte de geleerde zee-
sterrekundigen, PINGJJÉ, F*<EO-
RIEU , BORDA en VERDUN , die 
inrigting te gaan bezoeken j en 
bij hunne terugkomst zwaaiden 
zij den grootsten lof toe aan den 
bloeijenden staat van het obser
vatorium van Cadix, aan de 
talenten van TOHNO, zijnen 
kweekeling VERDA, en aan de 
doelmatige wijze, waarmede m 
hunne waarnemingen maakten 
TOPINO overleed te Cadw, m 
1806- hif was H nndo&r 

fP Pariis en van andere geleer 

Zijne voornaamste werl e; z p 
i j Wegwij'Mof^oelder 
kusten mn SpaW, ' « g » J 
MiddeUandsche-Zee,M]MM 

het hoofd van dit weilt, j 
m e n eene zeer ^ f f er 
mg over de Seg h ^ v o , 
meetkunde, en de S;" ge. 
. d e r i ^ d o o r « t o . n | g j 5 ^ . 
maakt; — f• , (hrregt-
om de grondbeginselen d^^ 

eene verhand^ over a 

en tangens of mim-
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wegens zijne naauwkeurigheid en 
duidelijkheid belangrijke werk, 
zijn er verscheiden uitgaven ver
schenen; — 3.° Wegwijzer of 
zee-boek der kusten van Spanje, 
langs den Atlatilischen Oceaan 
en de Acorische eilanden, enz. 

* , TOPINO-LE-BBUN (FRANCIS-
CÜS„ JOANNES' BAPTISTA), een 
Fransche--schilder, in 1769, te 
Marseüle geBörea, alwaar hij 
de eerste grondbeginselen zijner 
kunst leerde. Hij kwab' ver
volgens te Parijs, waar hij de 
kweekeling van, DAVID werd, 
staakte echter zijne studiën, om 
zich aan * de staatkunde toete-
wijden. Onder het schrikbewind 
tot gezworene benoemd, behield 
hij dezen post nog eenige maan
den- na den 9 thermidor., dag 
van den val van ROBESPIERRE. 
Hij liet denzelven varen, toen 
de geregtsbedeeling haren gewo
nen loop weder had hernomen. 
Hij werd betrokken in de za-
menzwering van BABEÜF; maar 
vrijgesproken zijnde, volgde hij 
kort daarna BASSAL , geheim-
agent van: het directorium in 
Zwitserland, alwaar hij, ter
wijl hij zich enkel met zijne 
kunst scheen bezig te houden, 
aan alle staatkundige kuiperijen 
deel nam. In 1797, te Parijs 
teruggekeerd, scheen hij zich 
geheel aan de schilderkunst toe-
tewijden: hij hield zich alstoen 
bezig met de schilderij van den 
•Dood van GAJÜS GjuccmJs,door 
de kenners op prijs gesteld, en 
door het gouvernement aan de 
stad Marseille geschonken. Hij 
ondernam eene andere schilderij, 

Q 

welke de belegering van Lace-, 
demon door PYRRHÜS voorstelde, 
en welke bij eene breedte van 50., 
eene hoogte van 10 voeten moest 
hebben; maar zijne staatkundige 
geschillen > deden hem zijnen ar
beid staken. Ofschoon TOPINO-
LE-BRÜN op de vlugt was, werd 
hij toch steeds als een der hoof
den van de Jakobijnen beschouwd, 
die nog steeds onrustig waren, 
en als een der voornaamste drij
vers van den aanval der leger
plaats van Grenelle, Hij figu
reerde ook in 1799 onder de 
Jakobijnen der manegie, en 
toonde zich tegen de omwente
ling van den 18 Brumaire. Se
dert dat tijdstip kende zijn haat 
tegen BONAPAB-MÏ -geene gcenzen 
meer;"hij werd weldra betrok
ken in de zamenzwering van 
CERACCHI, DEMERVILLE en ARE
NA ; en in hechtenis genomen, 
als hebbende getracht om den 
eersten consul in de Opera te 
vermoorden, en in Januarij 1801, 
met zijne medepligtigen geëxe
cuteerd. 

TOPP (ANTONIÜS), te Aken, 
in 1741 geboren, een Jesuit, 
en na de vernietiging zijner orde, 
pastoor van den H. GANDULPHUS, 
te Trier, heeft zich bezig gehou
den met het vertalen in het 
hoogduitsch van verscheiden 
goede fransche werken, en heeft 
zulks, onder anderen met het 
beste gevolg gedaan Waarschou-
wingdergeestelijkheidvanFrank-
rijk, van 1775; —Beweegre
denen van mijn geloof, door DE 
VOÜGXANS, enz. Nog heeft men 
van hem: l.o Leerrede over de 
4 
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slechte boeken; waarvan er ver
scheiden uitgaven bestaan; — 
2.° Twee Verhandelingen over 
het Jubilè; — 3.° verscheiden 
Latijjnsche en hoogduitsche dicht-
stukken, waarin losheid, en eene 
groole zuiverheid van taal wordt 
waargenomen. Hij overleed te 
Trier, den 12 A.pril 1783,aan 
eene ziekte, die hij zich door 
de werkzaamheden van eenen 
wakkeren en onvermoeiden ijver 
voor zijne kudde had op den 
hals gehaald. 

* TOPPI (NICOLAAS), te CMeti, 
ia 1603 geboren, beoefende de 
wetten, en werd in het bur
gerlijk eakarteJük regt gepro
moveerd. Hij TjekleethiB.achter^ 
eenvolgend deze beide leerstoelen, 
met de meeste onderscheiding, 
en werd bewaarder der hand

vesten van het koningrijk iVa-
pels. Hij legde zich alsnu toe 
op het doen van nasporingen, 
betrekkelijk de oude reglbanken 
en de mannen die dezelve be
roemd hadden gemaakt. TOPPI 
hield zich ook bezig met hetgene 
wat betrekking had fot de ker
kelijke beneficiën van het ko
ningrijk Napels en de geleerden 
van dat land. De vruöht dezer 
nuttige nasporingen waren de 
volgende werken: 1.° De origine 
omnium tribünaliutii etc.; De-
que eoriim viris illuslribus, Na
pels, 1666, 3 dl.»' in 4 " ; 
— 2.° Kort begrip der konink
lijke beneficiën;— 3.° Napo-
lüaansche bibliotheek\ 1678, in 
fol. Dit werk werd, zes jaren 
later, herzien, verbeterd en ver
meerderd door FR. NICODEMOS. 
TOPPI overleed têIVapeIsinl681. 

EINDE VAN HET DRIE-EN-TWJNTIGSTE DEEL. 
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