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* J. ORELU (IIODEWIJK), een ge
leerde religieus, van de orde der 
kluizenaars van den H. Accns-
TINÜS , te Bologna in 1609 ge
boren. In den echt getreden, 
en op den ouderdom van twin
tig jaren weduwnaar geworden 
zijnde, besloot hij de wereld te 
verzaken, en begaf zich in het 
klooster van den H. JACOBUS, te 
Bologna, alwaar hij zijne gelofte 
aflegde. Na zijnen cursus in de 
godgeleerdheid volbragt te heb
ben, werd hij met het onderwijs 
dier wetenschap belast, en legde 
zich vervolgens op het predik
ambt toe, waarin hij veel roem 
verwierf. Hij predikte in de voor
naamste kerken van Italië, en 
steeds verzamelde zich rondom 
hem, een talrijk en uitgelezen 
gehoor. Zijne verdienste, zijne 
godsvrucht, zijne naamvgezet-
heid in het waarnemen van den 
orde-regel, deden hem tot de 
voornaamste posten zijner orde 
beroepen, zelfs tot dien van pro
vinciaal der Romeinsche provin
cie. Te midden der zorgen, 
welke deze verschillende bezig

heden van hem vorderden, vond 
hij nog den tijd om geleerde en 
nuttige geschriften zamentestel-
len. Men heeft van hem: ï.° 
SecoK Agostlniam, ovvero storfa 
generale del sacro ordine cremi-
tano di san Agostino, divisa in 
trediei secoli, Ï659—86, 8 dl.", 
in fol. Dit is het volledigste en 
nuttigste werk, wat over deze 
orde geschreven is ; men verwijt 
hem echter eenige wijdloopig-
heid; — 2.° Ristrclto delle me 
degli nomini e delle donna ü-
lustri in santitct, et allri famosi 
soggetti per rara et singolar 
bonta insigni, etc. diviso in set 

.centime, Bologna, 1647,in4. t0, 
enz. Pater TORELM overleed te 
Bologna, in zijn klooster van 
den 'ïï. JACOBOS , Jen 14 Janu-
arij 1683. Zijne Lijkrede, uit
gesproken door pater PETRUS 
BOHSANINI, een Venetiaansch Je-
suit, is opgenomen in het 8.° 
dl. der Secoli Agostiniani. Ver
schillende schrijvers hebben lof
reden te zijner eere vervaardigd. 

A 5 
TomiLti (JOZEF) , een wis-
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mum recensente Sertolino, Vero' 
««,1788, in 4. t0; — 5.° Ar-
chimedis quce supersunt omnia 
ex reeensioné Josephi Torelli Vc 
'rónensis, met de Commentariè'n-
van EÜTOCIÜS van Ascalori, en 
verschillende tekstverklaringen, 
in de bibliotheek der MEDICIS-
SEN gevonden, Oxford, 1792, 
in fpj. Lord STANHOPE spoorde 
genoemde universiteit aan, om 
deze schoone uitgave te onder
nemen , welke volgens het hand
schrift van TORELLI geschiedde, 
dat aan den heer ALBERTINI, 
zijn' uitersten, wils bezorger, was 
toevertrouwd. Nog heeft men 
yan TORELLI : — 6.° eene Ver
taling, in Italiaansche verzen van 
de twee eerste boeken van den 
Mneïs, Verona, 1749, in 8,v?; 
—- 7.o il Pseudolo, een blij
spel , naar PLAUTUS , in Itali
aansche verzen vertaald,, met 
verscheiden herderszangen van 
THËOCRITÜS en MOSCHUS, Firen-
sa, 1765; •— 8.° De Bruiloft 
ran THÉTIS en PELEA, naar GA-
TULLUS, Verona, 1781; — 9.° 
Brieven over DANTE. De schrijd 
ver verdedigt DANTE, tegen eene 
bittere critiek van VOLTAIRE , 
waarin deze schrijver den schep-

' per der Italiaansche dichtkunde 
in het minste niet spaart. , De 
stijl van TORELLI is zuiver, sier
lijk; en zijne versivicatie schit
terend en welluidend. 

kunstenaar, • letterkundige en 
dichter, te Verona in 1721 ge
boren. Men houdt hem voor 
eenen afstammeling der familie 
TORELLI-SALINGUERRA , waaruit 
GÜIDO TORELLI de eerste heer 
van Ferrara was, en wiens na
komelingen de souvereiniteit van 
Guasialla bezaten. Wat hier 
ook van wezen moge, hij was < 
ervaren in de wijsbegeerte, de 
wetten, de schoone letteren, het 
Grieksch en Hebreeuwsch, maar 
de wetenschap, waarin hij uit
muntte, was de wiskunde. On
der de aanzienlijke personen, 
die hem met hunne vriendschap 
vereerden, was de- markies. CA-
NOSSA degene, met wien hij in 
dé nktuwste betrekking stond, 
Jfadat laatstgenoemde aan de 
gevolgen, eéner slepende ziekte 
was; overleden, was het smart-
gevoel van TORELLI over dit 
verlies zoo sterk, dat hetzelve 
hëm binnen weinige dagen, den 
18 Augustus 1781, in hét graf 
sleepte. Hij hééft een aantal 
werken nagelaten, waarvan wij 
slechts de voornaamste willen 
aanhalen'.: 1.° De nihilo geome-
trïco libri I I , Verona, 1758 ,-
in 8VP Het eerste boek handelt 
óvëf den aard der oneindig kleine' 
grootheden, en het tweede is 
bestemd om er de toepassing 
van aanteduiden; — %.? Dege-
ometrica, Verona, 1769; dit 
is een vervolg van het voorgaande 
werk, en waarin hij het nut 
der door hem aangevoerde the
orie betoogt; — 3.o Demonstratio 
antiqui theorematis de mdtuum 
commixlionè, Verona, 1774, in 
S,vo; — 4,0 Elementorum pros-
peMivce libri II, opus postku-

TORELLI (ANTOINETTA), mark
gravin van, Rossi, was de doch
ter van GÜIDO, bijgenaamd den 
Grooie, eersten graaf van Guas* 
ialla, en van de vermaarde On-
SINA VISCONTI, moei van FRAN-

I ciscus MARIA , hertog van Mihne. 
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ï i j trad in den echt met PETROS 
MARIA. ROSSI, markies van San-
secondo een' man van groote ver
diensten , die vijfmalen als veld
heer voor den hertog van Milane 
optrad, enPiacensa, Caravaggio 
en Parma veroverde. ANTOINETTA 
TORELLI bezat een<a verhevene in
borst; toen, gedurende de afwe
zigheid van haren echtgenoot, 
laatstgenoemde stad tegen FRAN-
CISCUS SFORZA, hertog van Jllï-
lane, aan het muiten was gesla
gen, verliet zij Parma heimelijk, 
wist onder TORCHIANA troepen te 
verzamelen, stelde zich aan het 
hoofd derzelve, maakte zich 
meesteresse van de stad, en gaf 
dezelve aan den, hertog terug. 
De markies SANSECONDO werd 
gouverneur derzelve, en regeerde 
-er bijna als souverein (zie de 
Dónne illustri van BÊTUSSI , en 
•de Claris selectisque mulieribus, 
door PHILIPPDS van Bergamo). 
ANTOINETTA had 9 kinderen, on
der anderen DONNELLA , echtge-
noote van GIBERT SANVITALE , 
die het kasteel van Sala bouwde, 
sedert 1612, eene lustplaats der 
hertogen van Parma. In de af
wezigheid van GIBERT, bevond 
DONELLA zich in genoemd kas
teel belegerd door Rossi, haar' 
eigen vader, en door AMURATH 
TORELLI, haar neef, toenmaals 
veldheer bij de Venetianen; zij 
verdedigde zich langen tijd op 
de bres, en noodzaakte de be
legeraars, om met overhaasting 
de vlugt to kiezen. Eort daarna 
verzoende zij haren echtgenoot 

• met haren vader} deze was edel
man van Padua, en bij gevolg 
een onderdaan, der Venetiaan-

A 

sche republiek', wier legerbeii-
den hij volgde. 

* TORELU (BARBARA)J der gra
ven van Guastalla en van PAOLO 
SECCHT D'ARAGONA (dochter van 
den beroemden veldheer van 
dien naam), trad .in 1488 in 
den echt met HERCULES BErm* 
VOGLIO , een' edelen Bolonees•., 
wiens voorouders meesters van 
Bologna waren geweest. BAR-
BARA TORELLI had de zorgvuldig
ste opvoeding ontvangen. • Haar 
echtgenoot, die ook een patri
ciër van Ferrara was, geleidde 
haar naar die stad, alwaar haar 
huis de verzamelplaats der be
roemdste letterkundigen werd. 
BARBARA bezat vele geleerdheid, 
muntte uit in de dichtkunde, 
en haar roem drong door tot 
-zelfs in de ooren van Paus LEO 
$.,, den beschermer der letteren 
•en geleerden. In 1508 ging zij 
een! tweede huwelijk aan met 
HERCULES STROZZI, een edelen 
Ferrarees, bij voorkeur boven^ 
andere heeren, evenzeer door 
hare verdienste als door hare 
schoonheid ingenomen; maar na 
verloop van 13 dagen was zij 
reeds weduwe: een jaloersche 
medeminnaar deed HERCULES , 
met twee-en-twintig dolksteken, 
vermoorden. De troostelooze BAR
BARA begaf zich eerst naar Par
ma, en daarna naar Bologna, 
alwaar zij zich aan godvruchtige 
werken toewijdde, en in 1533 
overleed; Men vindt verschei
den harer Gedichten in de Rim 
soelte de' poeti Ferraresi, door 
JERGALLI, Ferrara, 1713. Men 
spreekt niét veel lof van deze 

4 • • 
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dichteres, in de Morin Ferrar. 
Gimmsii van BERSETTI; in de 
Geschiedenis der Italiaansche let' 
terkunde \an TIRABOSCHI, ineen 
der Mercuriussen van WIELAWD, 
e n z . •; •'' •. >•• 

* TORELLI Of ToRELLI-ÜASTI-
«LIONE (HIPPOLYTA), der graven 
van Guastalla, dochter van Gui-
DO , bijgenaamd dén Protonotaris, 
werd in 1499 geboren. Haar 
geest evenaarde hare schoonheid, 
en hare zeden waren beide waar
dig. In 1516 trad zij in den 
echt met BALDASSAR CASTIGLI-
ONE van Mantua, ridder van 
den kousenband, een' der be
roemdste letterkundigen zijner 
eeuw, schrijver van den Corti' 
giano. Deze beroemde man was 
de vriend van RAPHAÖL en san 
den hertog van Urbino, en ver
diende de achting van KAREL V, 
en vooral van LEO X. HIPPO-
LÏ'TA verwierf door hare begaafd
heid voor de dichtkunde en hare 
overige talenten, niet minder 
Toem dan haar echtgenoot. De 
kardinaal BEMBO was een harer 
bewonderaars. Zij schreef met 
dezelfde sierlijkheid in het Ita-
liaansch en' in het Latijn. Eene 
plotselinge ziekte ontrukte haar, 
reeds in 1520, aan de letteren 
en faan hare vrienden. Zij liet 
uit haar huwelijk drie kinderen 
na. Hare Italiaansche Gedich
ten zijn in verscheiden verza
melingen opgenomen, en onder 
hare Latijnsche, noemt men 
vooral een Treurzang, aan haren 
echtgenoot opgedragen, die toen
maals afgezant bij LEO X was, 
waarin zij zich beklaagt over 
zijne langdurige afwezendfieid, 

en die sedert 1558 verscheiden 
malen te Bazel werd gedrukt. 
-Men vindt denzelven ook, ia 
-het werk getiteld.... In Car-
minibus poet. illustr. Italorum, 
door MATTHEUS TOSCANUS, Pa
rijs, 1576, in lö.mo- e n inde 
Delicice poet. Italorum, 1.* dl. 
blz. 726. J. GEOEGE ECGIUS, 
hoogleeraar aan de universiteit 
van Leipsig, die eene verhande
ling over HIPPOLYTA in het licht 
gaf, zwaait haar veel lof toe, 
en zegt dat deze Treurzang, de 
tint van die van Ovimus heeft. 
De kardinaal BEBIBO vervaar
digde een opschrift in Latijnsche 
verzen, ter eere van deze dame, 
hetwelk men nog ziet op haar 
gr,af, in de kerk van 0. L. V. 
van Genade, buiten de muren 
van Mantua. BALDASSAR CASTI-
GLIONE wilde niet weder in den 
echt treden, volgde KAREL V 
naar Spanje, omhelsde den gees
telijken staat, en stierf als bis
schop van'Avila. 

* TORELLI (LOUISA), gravin 
van Guastalla, en stichtster 
van verscheiden religieuze or
den , werd in 1500 geboren, en 
was de eenige dochter van den 
graaf ACHILLES TORELLI. LOUISE 
huwde in 1516, met LODEWIJK-
STANGHI, en in 1522 verkreeg zij 
de vrije goederen van het erf
deel haars vaders; door de be
scherming van den hertog van 
Milane, erfde zij ook het graaf
schap Guastalla, ofschoon dit 
leengoed aan de mannelijke af
stammelingen van GÜIDO toebe
hoorde. Na weduwe, en door 
den oorlog verpligt te zijn ge
worden , om de wijk naar Verona 
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te nemen*, ging LOÜISA een 
tweede huwelijk aan met AN-
TONIOS MARTINENGHI, uit eene 
vermogende familie van Brescia, 
die haar wreedaardiglijk behan
delde, en haar zelfs met den 
dood bedreigde. Zijne eerste 
vrouw was door zijne handen 
omgekomen. Om haar van dit 
gedrogt te bevrijden, eischle 
een broeder van LOÜISA hem tol 
een tweegevecht uit, en doodde 
hem. Kort daarna ontstonden 
er geschillen tusschen LOÜISA 
en de TORELLI'S , graven van 
Montechiarugolo, over het graaf
schap Guastalla; de zaak werd 
voor CLEMENS VII en keizer KA-
REL V gebragt. FÈRRAND VAN 
GONZAGA , .toenmaals onder-ko
ning van Sicilië, bood ". zich 
als middelaar aan, en stelde aan 
de partijen voor om hare reg-
ten, aan eenen derde te ver-
koopen, die den keizer oogen-
blikkelijk huldigen zoude. FÈR
RAND ging hierin met zoo veel 
beleid te werk, dat hij, door 
KAREL V beschermd, in 1585, 
voor eene zeer matige som, de 
toekenning van het graafschap 
Guastalla te zijne gunste ver
kreeg. LOÜISA stemde er des 
te gereeder in toe, daar zij, wijl 
zij met religieuze stichtingen 
begonnen was, geld behoefde 
om dezelve te handhaven. Het 
was een dominikaner, BAPTISTA 
DE CREMA, een heilige man, 
die er haar het eerste denkbeeld 
van gaf. De gravin TORELLI 
stichtte in 1532, te Milane eene 
congregatie van vrouwen, welke 
zij de Engelachtige noemde. 
Paus PAULIJS III, had haar, bij 

zijne breve van 1534, gemagtigd, 
om hare congregatie onder den 
regel van den H. ADGÜSTINDS 
te stellen, maar bij eene andere 
breve van 1536, onderwierp 
deze Opperherder de engelachti-
gen aan de leiding der reguliere 
geestelijken van den H. PAULÜS 
(Barnabiten genaamd). LOÜISA 
breidde hare instelling, in Au
gustus 1536, met vier-en-twin-
tig huizen uit, enden 17Octob. 
deszelfden jaars, werden er de 
vrouwen der congregatie in ver-
eenigd. De kerk, die eene der 
schoonste van Milane i s , werd 
eerst verscheiden jaren later vol
tooid. Deze congregatie moest, 
volgens de statuten van den 
H. GAROLUS BORRODIEUS, aarts
bisschop' van Milane, bestuurd 
worden. In 1536, plaatste de 
gravin TORELLI, haar klooster 
onder de bescherming van den 
H. PAÜLÜS den Bekeerde, en nam 
den sluijer aan, onder den naam 
van PAULA MARIA. Na tot de 
stichting van verscheiden andere 
kloosters te hebben bijgedragen, 
begaf zij zich naar Ferrara, en 
stichtte er het klooster der Be-
keerlingenvan Terra-Nova, ging 
,van daar naar Cremona, stichtte 
er met VALERIA D'ALERIIS de 
religieuzen van Ste. Martha, Zij 
vereenigde zich vervolgens met 
ANTOINETTA DE NEGRI , en begaf 
zich naar Venetië alwaar zij 
missiën predikte. De indruk, 
welken ha re stichtelijke redevoe
ringen op de geesten maakten 
was zoo groot, dat een aantal 
personen van beide geslachten, 
hunne betrekkingen verlieten, 
en zich in het klooster begaven-

. 5 
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Het Veneliaansch. bestuur ge
lastte hierop aan LOWSA de stad 
te verlaten; zij begaf zich naar 
Ficence, en ondersteunde door 
hare milddadigheid de kloosters 
«Ier niemvbekeerden. Bij hare 
terugkomsfc te Mime, vernam 
zij dat de engelachtig en, zonder 
hare vergunning de opsluiting 
(clöture) hadden gevraagd, welke 
haar door Paus PAOLUS III was 
toegestaan. Zij verliet haar kloos
ter , en stichtte een ander bij 
de poort Tosa, het Collegie van 
Guastalla genaamd; maar de 
religieuzen dezer nieuwe con
gregatie verzochten den H. CA-
ROLUS BORROMEUS , voor haar bij 
den H. Stoel, de vergunning te 
bewerken van zich te mogen 
opsluiten (cloitrer). Het doel van 
•de gravin TORELLI, bij het stich
ten dier kloosters, was om de 
religieuzen nuttig te maken voor 
de maatschappij, daar zij zich 
bijzonder zouden hebben toete-
wijden aan de zorg voor de 
zieken, en aan de opvoeding 
van jonge weesmeisjes, voor 
welke zij achttien plaatsen in 
het tweede dier kloosters had 
gesticht. Deze eerbiedwaardige 
vrouw overleed in den geur 
van heiligheid, den 28 October 
1569. Zij werd begraven in de 
kerk van den H. FIDELIS der 
Jesuiten. Na haren dood deden 
de religieuzen van haar collegie 
zich opsluiten. Men noemde 
zulks later het collegie der Spaan-
sche maagden, wegens de me
nigte der dames dier natie, 
welke te Milane in dat klooster 
hare geloften kwamen afleggen. 
'Tijdens de geweldaddige vernie
tigingen van JOZEF II, keizer 

j van Duitschland, werden de 
\ engelachtig en op zijn bevel, 

met de zusters van het klooster 
der Guastallinen vereenigd. 

* TORELLl(ALDA),ofToRELLI-
LÜNATI, der graven van GUAS
TALLA , dochter van LODEWIJK 
TORELLI, vierden zoon van GUIDO 
GALEOTTO , bijgenaamd ALDA 
LUNATA' , werd in 1530 geboren. 
Zij werd opgevoed doorANGiou 
NÜCAROLA, eene zeer verstandige 
vrouw, die haar den smaak voor 
wetenschappen en dichtkunst in
boezemde, én ontving ook lessen 
van ISOTTANOGAROLA, zuster van 
ANGIOLA, wegens hare'talenten 
beroemd. ALDA, benevens LUCIA 
DE FERRETTI,' en LUCRETIA GoN-
ZAGA DE GAZZOLO , waren de uit
stekende vrouwen der 16.<= eeuw, 
door alle gelijktijdige schrijvers 

-evenzeer geprezen. De dichters 
BENASCHI en BETUZZI bezongen 
ALDA, in hunne voortbrengse
len. ALDA verdiende dezen lof 
door de zachtheid harer inborst 
zoowel als door hare niet zeer 
gewone wijsheid en geleerdheid. 
Hare Gedichten komen voor in 
de Rime di cinquanta poetcsse, 
raccolte dal Daminichinel ,1559, 
in de Verzameling van ANTONIUS 
FRANCISCUS RANIERI, in 1574 
gedrukt, en in die van BER-
GALLI. Zij schreef in eenen zui
veren stijl; hare verzen zijn vol 
bevalligheid en welluidendheid, 
en plaatsten haar naast de beste 
dichters van Italië. ALDA was in 
den ouderdom van 18 jaren ge
huwd met J. LUNATI, een'edel
man van Pavia, die verscheiden 
kinderen bij haar verwekte; eene 
harer voornaamste deugden was 
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de weldadigheid, en zij werd 
als de moeder der ongel ukkigen 
beschouwd. Na haren man over
leefd te hebben, verwijderde 
ALDA zich van de wereld, en 
wijde zich enkel aan godvruch
tige oefeningen toe. 

* TORELLI (LEMO), in het La
tijn TAÜREIXUS, van de oude 
graven van Guaslalla•, .werd te 
Fano geboren, alwaar zijne fa-
rpHïe zich sedert 1300 gevestigd 
had, en beoefende de regtsge-
leerdheid te Perosa,, alwaar hij 
in vriendschapsbetrekking kwam 
met ARETINO; maar deze vriend
schap was, niet van langen duur, 
daar de grondbeginselen van To-
KELU, niet strookten met die 
van-dezen ligtzinnigen hekel
dichter. In den ouderdom van 
22 jaren, baccalaureus gewor
den zijnde, wijdde hij zich toe 
aan de magistratuur. SOANDEU-
BEG COMNENUS, een Macedóniseh 
vorst, 'was calholijk geworden, 
en de H. Stoel had hem in 
onderpand gelaten de stad Fano, 
alwaar hij vele gewelddadighe
den pleegde. TORELLI ondernam 
om zijne geboorteplaats te be
vrijden, en na zich aan het hoofd 
der jeugd te hebben gesteld, 
gelukte het hem, SCANDERBEG 
er uit te verdrijven. Hij begaf 
zich daarop naar Rome, regt-
vaardigde zich wegens zijn ge
drag, en kort daarna werd hij 
tot een der vijf bijzitters der rota 
van Florence verkozen. In 1543, 
werd LELIO tot podestaat"of reg-
ter dier stad benoemd; de groot
hertog COSMÜS I , verhief hem 
tot den post van groot-kanselier 
van zijn paleis, en in 1546, 

tot zijnen eerstenstaats-secreta
ris. Hij overleed den 27 Maart 
1576, in den ouderdom van 
87 jaren. Hij was te gelijkertijd 
een ervaren regtsgeleerde, een 
goede dichter en een uitmun
tende redenaar, en werd in 
1557 consul der akademie van 
Florence. Hij behield zijne ver
standelijke vermogens tot aan 
zijnen dood, en in den ouder
dom van 83 jaren, dicteerde hij 
nog Italiaansche en Fransche ver
zen. De groot-hertog liet zijne 
lijkplegtigheid ten koste van den 
staat vieren. PHILIPPUS SASSELTI 
sprak zijne lijkrede uit; er werd 
een gedenkpenning te zijner èere 
geslagen, en zijn portret, werd 
in het oude paleis, in de kamer 
des groolhertogs geplaatst. Zijne 
-werken zijn: 1." Verhalen, zoo 
als: ad gallum et legem; — 2.° 
ad Catonem et Paulum; — 3fi 
de militiis ex casu, aan zynen 
zoon gerigt. Zij werden opge
nomen in het werk van den 
bisschop van Lerida, getiteld: 
Anlonii Augustini, jurisconsulti 
hispani emendatiomtm et opinio-
mm, Ubri 6. Lyón, 1574. Hij 
leverde eene nieuwe uitgaveder 
Pandecten of wetboeken van Jos-
TINIANÜS, volgens het oorspron
kelijke te Amalfi gevonden, en 
eerst naar Pi-sa, en vervolgens 
naar Florence overgebragt, én 
die in het licht verscheen onder 
den titel van 2.° Digestorum seil 
Pandectarum Ubri quinquaginta, 
ex florenlinis Pandectis reprwscn-
tati. Flor ent, inofficinaLauren-
lini, Florentini ducal,typographi, 
1555, 3 dl.» infol. FRASCISCUS, 
zoon van Lvxw, die evenzem' 
president der akademie was, 
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droeg 'dit werk op, aan den 
groot-hertog COSMUSJ — 3.° Lof
rede, in het Latijn, voor den 
hertog ALEXANDER DE MEDICIS 
uitgesproken; — 4.° Lofrede, 
in het Italiaansch, voor den graaf 
UGO, stichter der abdij van 
Florence;— 4.°Italiaansche Ge
dichten, welke men vindt in 
de Festi consolari dell' academia, 
di Firenza; — 5.° Latijnsche 
Gedichten, voorkomende in de 
Carmina Must. poetarum Italo-
rum; — 6.° Reglementen voor 
de akademie van Florence, en 
Statuten voor de orde van den 
H. STEPHANUS. LELIO TORELLI 
•was lid van den Floreiitijnschen 
adel, werd senator, en men be
schouwde hem met regt, als 
een der schitterendste mannen 
van zijn tijdvak. Al de gelijkr 
tijdige letterkundigen, hebben 
in hunne geschriften aan zijne 
talenten en zijne deugden den 
grootsten lof toegezwaaid. Tot 
dezelve behooren PETRUS GHE-
RARDI, DE BORGO SAN SEI>0LCRO, 
PADLDS JOVIUS , CLAÜDIDS TOLO-

MEI, don VlNCENTIÜS BORGHINI, 
GABRIELLI, PETRUS MAFFEÏ, de 
kardinaal BEMBO, ANTOOTO AN-
SELMIJ de geschiedschrijvers WAR-
CHI, SEGmenz., TORELLI huwde 
met LIA MARCOLINI, uit eene 
beroemde familie van Florence, 
bij wie hij twaalf kinderen ver
wekte , waarvan er hem slechts 
drie overleefden. 

* TORELLI (VITTORIO), uit eenen 
tak derzelfde familie, te Sarza-
na, in het Genmesche geves
tigd , werd in 1565 geboren, 
en maakte uitmuntende studiën. 
Hij leerde de wijsbegeerte, de 

wiskunde, de talen, en beoe
fende meer bijzonder de natuur
lijke historie. Reeds vroegtijdig 
trad hij in de dienst van Spanje, 
maar zijne zucht om te reizen, 
voerde hem, in 1599 naar Ame
rika ; hij doorkruiste bijna het 
geheele noordelijke gedeelte van 
hetzelve, en vertoefde eenige 
maanden, te Nicaragua in Mexi
co. Hij stak vervolgens over naar 
de Philippijnsche eilanden, kocht 
landerijen te Manilla, keerde 
naar Spanje terug, alwaar hij 
dienst nam onder de koninklijke 
zeemagt. PHILIPPUS III vertrouw
de hem het bevel toe over een 
fregat, met hetwelk hij deEn-
gelsche, Hollahdsch'e en Sinesche 
kapers sloeg, welke de Zuid-Zee 
onveilig maakten, en verrijkte 
zich met hunnen buit. Tot be
looning dezer diensten, werd hij 
benoemd tot bevelhebber der zee
magt van de Philippijnsche ei
landen; maat- te midden der 
eerposten en rijkdommen * deed 
hij afstand van de wereld, en 
begaf zich in het klooster der 
barrevoeter religieuzen van Ma
nilla. Vooraf echter verdeelde 
hij al zijne goederen onder de 
armen, en het ziekenhuis van 
Manilla, waarvan hij groot zie-
kenbezorger werd. TORELLI leid
de in het klooster een voorbeel
dig leven, en overleed in 1628. 
Hij heeft een Verslag van zipc 
reizen nagelaten, dat veel be-
langrijke bevat, en waarin hij 
zeer breedvoerig over verschei
den zeldzame planten van Noord-
Amerika en de Philippijnsche 
eilanden spreekt. Hij had het^ 
zelve gezonden aan zijnen neef, 
den abbé AURELIUS AUGCSTINÜS 
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TOBELLI. Het is ons onbekend 
of dit werk gedrukt is. 

'. •* TOBELLI (JACOBÜS), uit de
zelfde; familie, en naaste bloed
verwant van den kanselier LELIO, 
werd;te Fano, in. 1608,- gebo
ren. Hij was de zoon van AN-
TONIÜS, commandeur der orde 
van den H. STEPHANUS, en klein
zoon van ALEXANDER, wapen-
kapitein in de oorlogen van 
Vlaanderen, en dien STRADA, 
in zijne geschiedenis der oor
logen van dat land grootelijks t 
prijst. JACOBUS legde zich toe' 
op de wiskunde, en beoefende 
tevens de dichtkunst, de bouw
en vooral de werktuigkunde. 
Zijne voortbrengselen in die ver
schillende soort van talenten, 
verwierven hem eenen grooten 
roem, maar. zijne ongeregelde " 
zeden berokkenden hem een aan
tal vijanden. Een groot heer, 
wiens vrouw hij verleid had, 
stond hem naar het leven; en 
op een' nacht, toen hij zich 
naar zijn huis begaf, werd hij 
door zes vermomde mannen aan
gevallen." JACOBÜS verdedigde zich 
met veel moed tegen hen, en 
redde zich met het verlies van 
drie vingers: dit toeval belette 
hem echter niet; het potlood en 
het penseel te besturen. Hij be
minde hartstogtelijk de bouw
kunde en de tooneelmatige werk
tuigkunde, en bestierde verschei
den .feesten, welke FARNÈSE op 
het groot tooneel van Parma 
gaf. Nadat deze hertog hem had 
aanbevolen aan ANNA van Oosten
rijk, regentesse van Frankrijk, 
werd hij in hare dienst opge
nomen, en kwam in 1645 te 

Parijs. Hij was de eerste, die 
door de werktuigen eene ware 
begoocheling te weeg bragt. Die, 
welke hij, onder anderen, deed 
uitvoeren voor de Anolrome&a 
van CQRNEIIAE , deden hem den 
bijnaam van toovenaar geven. 
Hij gaf ook in het Petit-Bourbon, 
tooneelmatige feesten, waarvan 
hij de beschrijving zoo wel als 
die van zijne werktuigen liet 
drukken, en dit werk aan de 
koningin ANNA van Oostenrijk 
opdroeg. Hij trad te Parijs in 
den echt met eene mejufvrouw 
SDEZ , uit. eene adellijke familie 
en begaf zich met haar naar 
Italië; doch verloor haar weinige 
jaren daarna, zonder kinderen 
bij haar verwekt te hebben. Hij 
bouwde te Fano op zijn eigen 
kosten, een' prachtigen schouw
burg, dien hij Fortima noemde, 
in herinnering van eenen tem
pel van denzelfden naam, .welke 
de Romeinen op die plaats had
den opgerigt. Deze schouwburg 
welke hij aan de. stad gaf, is 
geheel van arduinsteen, en 
maakt nog de bewondering der 
vreemdelingen uit. Hij heeft tot 
model; gediend van dien van 
Vicfinsa, en andere van Italië. 
JACOBDS TOREIXI, was de eerste 
uitvinder der werktuigen, door 
"welke men in eenen oogenblik 
alle decoratiën veranderd: de
zelve werden eerst uitgevoerd' 
op het St. Jans-tooneel van T V . 
netië, vervolgens door die van 
geheel Europa aangenomen. Lo-
DEWUK XIV liet hem.uitnoodi» 
gen om weder naar Frankrijk 
te komen, ten einde te Ver-
sailles eenen schouwburg te bou
wen, zelfs wilde hij hem tot 



14 T O II. 

opperloeziener zijner gebouwen 
benoemen; maar toen TOBELLI 
zich tot deze reis gereed maak
te, werd hij in> Februarij 1678 
door den dood verrast. Deze 
beroemde kunstenaar wendde 
zijne talenten niet altijd tot 
ongewijde onderwerpen aan. Ia 
eene gevaarlijke ziekte, had hij 
aan de H. Maagd eene gelofte ge
daan: zoodra hij genezen was, 
voerde hij een draagbaar model 
uit,' voorstellende de overvoering 
van het huisje van O.L. V. van 
Lorette, hetwelk een meesterstuk 
in dien smaak was, en bij zijne 
familie bewaard werd. Hij stichtte 
in zijne geboorteplaats, tereerè 
dezer afbeelding, eene jaarlijk-
sche prachtige pnocessie-, welke 
tot op het einde der 18.<> eeuw 
steeds gehouden is. TOBÈIAI 
schilderde zelf zijn' catafalk of 
lijkstellaadje, en beval dat meri 
er zich bij zijn jaargetijde (an-
niversanum) van zou bedienen, 
en dat men na de dienst, lof
zangen zoude zingen',' waarvan 
hij zelfde woorden en de -mn-
zijk vervaardigd had. Hij heeft 
verscheiden schilderijen vervaar
digd , waarvan de meeste afbeel
dingen der H. Maagd waren, en 
welke r̂nen in eenige kerken van 
Fano zag. Zijne Dichtwerken be
staande in Oden, Klinkdichten 
enz., zijn in verscheiden Itali» 
aansche dichtverzamelingen, op
genomen. 

* TORELM (THOMAS LODEWMK 
SILVIO), van dezelfde familie als 
de voorgaande, uit eenen te 
ForU gevestigden tak, werd in 
die stad, in 1673 geboren. Hij 
was de zoon van den markies 

SEBASÏ/AAN TORELLI , graaf van 
Castelfalcino, kamerheer van den 
hertog van Mantua. THOMAS TO-
BELti, grondig ervaren in de 
godgeleerdheid, het kerkelijke 
regt en de geschiedenis, om
helsde- den geestelijken staat, 
en bekleedde met roem verschei' 
den eervolle bedieningen. Hij was 
eerst, verkorter (abreviateur) en 
raad of bijzitter (auditeur) van 
Paus BENEDICTOS XIV, werd ver-
volgens nuntius in Portugal, 
gouverneur van Assisië, en ein
delijk bisschop van ForU. Hij 
overleed in laatstgenoemde stad, 
den 24 April 1760, evenzeer be-
treurd door zijne diocesanen* de 
geleerden en de armen j De gunsts 
tyelke hij bij het hof van Rome 
genoot, stelde hem in;staat om 
zijner familie nuttig te zijn. Hij 
had zijn' oudsten broeder tot 
bisschop van Camerim doen ver
heffen , en huwde zijnen "brde* 
der INTONIOS uit aan de mark
gravin LDCIANA PAOLBCCI,'nicht 
van den kardinaal CAMJLLOS PAO-
LCCCI. Uit dit huwelijk sproten 
voort SËBASTIANUS TOBËLLI, com
mandeur en later* baljuw, der 
orde van den H. STEPHANUS van 
Toshanen, in 1742 overleden j 
en de markies SILVIO ; prötono-
taris apostolicus, ridder der orde 
van den H. STANISLADS, en van 
den Willen-adelaar, in 1802 over
leden. Beide kinderloos overleden 
zijnde, zoo is met hen êe -tak 
van THOMAS LODEWIJK Savio To-
KELLI uitgestorven. Deze ge
leerde prelaat heeft nagelaten: 
l.^eene zeer goede uitgave der 
Latijnsche VerliandeUngm van 
PAOLÜCCI, Venetië, 1712, infol.,-
en m het 2.* dl. van het JtuUa 
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sacra opgenomen; — 2.° Arma-
móntarii historico-legalis ordi* 
miin, equestrium et militdrium,, 
in codicis tripertiti, etc....... 
opera et studio THOSÜE ALOÏSII 
SILVII TÖREIAI excomüibus Cas-
tri Fulcinii nobilis patricii et 
episcopi.Forölivii, ac solio pon-
tifico assistenlis, Forli, door AN-
TONIO BARBEANI , 3 dl.n, in fol. 
Dit is eerie naauwkeurige ge
schiedenis der ridderorden.. 

.. TOREiLI-BEtfEDETTI (Ï&ARBARA), 
der graven van Guastalla, be* 
oefende mét het beste gevolgde 
dichtkunst, en leerde de regels 
derzelve van den beroemden 
POMPONIO TOREIAI , haar' neef. 
Zij bloeide omtren t het jaar 1598, 
en onder hare werken noemt men 
h Pastenia, een herderszang, 
door ANGIOLO INGEGNIERÏ zeer 
geprezen. : : • . . • • • • 

; * TÓREJLLO. {de Gelukzalige), 
een kluizenaar der orde van 
Vallombrosa, en patroon der 
stad Forli, in 1202,' te Poppi, 
een oud kasteel aan de Arho, 
in Toskanen, geboren i, sproot 
uit een oud> en beroemd geslacht. 
De eerste jeugd van TORELLÖ, 
vervloog in de verstrooiingen en 
ongeregeldheden van een losban
dig leven. Hij keerde in zich-
zelven terug, en na het besluit 
te hebben genomen, om door 
de boetvaardigheid .de misslagen 
van -een schuldig gedrag uitte-
wisschett, begaf hij zich naar 
de eenzaamheid van Vallombro
sa, alwaar hij, geheel aan de be
schouwing van heilige zaken en 
aan groofe gestrengheden overge
geven, gedurende eene reeks van 

jaren de ergernissen zijner jeugd 
herstelde. God, zegt men, ver
waardigde zich, om zelfs bij het 
leven van zijnen dienaar, zijne 

# heiligheid door verschillende 
wonderen te openbaren. Hij over
leed den 16 Maart 1281. Van 
dat tijdstip af noemde de alge-
meene stem hem gelukzalig, en 
men nam zijne toevlugt tot zijne 
voorspraak. BENEMGTUS XIV'be
vestigde deze zaligverklaring, en 
stond:, toe aan de stad Forly, 
waar de edele familie TORELU 
woonde, en alwaar sedert on
heugelijke tijden TORELLO ver
eerd werd, er het feest van te 
vieren en er het officie van te 
houden. Men heeft verscheiden 
schriften over dezen gelukzali
ge, waartoe voornamelijk he» 
hooren: 1.° Trattato apologetico 
in cui si dimostra. san TORELLO 
da Poppi, eremita essere state-
dell ordinediVallombrosa. Opera 
di D. JFEUCE da Poppi Fallom-
brosanc-, Lucca, 1751; r*~\2fi 
Succinto ragguaglio delld vita 
et inorte del B. ITORELLO da 
Poppi eremita scritto dal P. D, 
BoMFACio MARIA MACGIONI, dell 
ordine di Vallombrosa, Forli 
1 7 4 3 1 — S.o De vita B. OV-
RELLI Puppiensis Vallis*Ömbro-
sce,. commentatius auctore BEL» 
BOGRADO e soc. Jes. Padica, 1745. 

TORFAEÜS of TORFÉI (THORMO-
DÜS), in IJsland geboren, in 
1720, in den ouderdom van 81 
jaren overleden, had zyne studiën 
injEb^pew/ja^ewgemaakt, en bragt 
het grootste gedeelte zijns lévens 
in Noorwegen door. Hij was een 
zeer regtschapen en werkzaam 
man, bijzonder ervaren in de 
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Noordsche oudheden; hetwelk 
hem deed benoemen tot ge
schiedschrijver des konings van 
Denemarken voor Noorwegen. 
Men heeft'van' hem : 1.° Series 
dynastarum et regum Danim, 
Koppenhagen, 1702, in 4. tó 

Men ontwaart in dit geschrift 
vele nasporingen, scherpzinnig
heid en criliek. Hij bewijst er 
in dat de eerste boeken der 
Geschiedenis van Denemarken, 
door SAXO den Taalkundige, 
bijna geen geloof verdienen,, in 
hetgene wat de opvolging der 
eerste koningen van Denemar
ken, en de tijdvakken der voor
naamste gebeurtenissen betreft; 
— 2.° Dissertatio historica de 
tribus potenlissimis Danice regi
bus , 1707, in 4. '° ; — .3.° 
Historia rerum Norwegicarum, 
Koppenhagen, 1711, 4 dl." in 
fel., een geleerd werk, vol 
schoone aanmerkingen en vrij 
naauwkeurig •• men verwijt hem 
echter, vanin het'begin dezer 
geschiedenis, niet zeer geloof
waardige gebeurtenissen te heb
ben geplaatst*: hij heeft de oude 
IJslandsche kronijken, waarop 
men zich weinig kan verlaten, 

lot gidsen genomen ; 4.o 
Gronlandia cantiqua, seu vete
ris Gronlandim des'criptio, 1706, 
in 4 > een zeer gezocht werk; — 
S.° Orcades, sive Rerum Orca-
densinm historice, lik 3., Kop
penhagen , 1687, in fol. — Men 
moet dezen geschiedschrijver niet 
verwarren mét SN^BIOJRNUS TOR-
FfüS, uit dezelfde familie van 
wien men heeft Annales omni
um, Prwsulum Islandias, Eop-
penhagel6S6, in 4.to 

* TofiNAMIRA (dok PjSTRUS AN-
TONIÜS) , een Benediktijner der 
congregatie van Monte Cassino 
uit de edele familie van Ton-
KAMIRA-GOTHO, den 16 Februarij 
1618, te Alcamo in Sicilië ge
boren. Hij koos den religieu
zen stand, en ter uitvoering van 
dit godvruchtige voornemen, de 
abdij van den H. MARTINDS, bij 
Palermo, die tot de congregatie 
van Monte-Cassino behoorde, en 
alwaar hi j , den 17 December 
1641, zijne' geloften aflegde. 
Hij werd achtereenvolgend spijs-
meester, opziener der novicen 
en prior van zijn klooster. JA-
COBÜS&EPAIAFOX, aartsbisschop 
van Palermo, benoemde hem 
tot censor en synodaal-examina
tor; en, in eene gewigtige aan
gelegenheid , vaardigde de gees
telijkheid der zelfde stad hem 
tot den senaat af. Hij was een 
vriend van boeken, leende de
zelve, en verrijkte de bibliotheek 
der abdij op eene aanmerkelijke 
wijze. IJverig in de opsporing 
van handschriften efl oudheden, 
bekwaam in de kunst om oude 
opschriften te ontcijferen, legde 
hij zich met zulk èene inspan
ning daarop toe, dat hij er het 
gezigt bij verloor. Hij is de 
schrijver van een aantal gedrukte 
en onuitgeven werken, waarvan 
de voornaamste zijn: 1.° tsto-
ria de progressi delle mónaehê 
óblate del P. S, BENEDETTO , P«-
lermo, 1664, in 4 > ; — 2.° 
tl Ceremoniale benedettino, Pa
lermo , 1771, in 4.to;. _ 3.o Ori
gine e progressi della congre* 
gazione Cassinese, delta dell' 
Ossenanza e dell' Unita, di 
Santa GIIJSTINA diPadova, Pd-' 
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lermo, 1675, in 4. t 0 ; — 4.» 
Gli scrittori Mariani dell' ordine 
benedettino, 1679;-— 5.°hloria, 
delf origine e progressi dell' 
ordine benedettino nella Sicilia; 
— 6.° Crotiica del gregoriano 
monastero in S. MARTINO delle 
Scale di Palermo. Men kan hier 
bijvoegen de koninklijke en hei-
zerlyke geslachtboom van de 
heilige ROSALIA, 1652, in fol. 
en twee uitgaven in 4.t0 De 
heilige ROSALIA is de patrones 
van de stad Palermo, alwaar 
haar feest op eene luisterrijke 
wijze wordt gevierd enz. enz. 
Dom TORNAMIRA overleed in het 
ziekenhuis van den ÏÏ. Geest te 
Palermo, hetwelk tot hel kloos
ter van den H. MAUTINDS be
hoorde , den 4 Augustus 1681. 

- * TORNÉ (PETRUS ANASTASI-
us), constitutionneel aartsbis
schop van het Fr. C/ier-dep.4, te 
Tarbes, den 21 Januarij 1727 
geboren , begaf zich in de con
gregatie 'der christelijke leer en 
onderwees de wijsbegeerte te 
Toulon; maar hij verliet later 
deze congregatie, en wijdde zich 
aan het predikambt toe. Hij 
vervaardigde ook akademïsche 
redevoeringen, voor eenige ge
leerde genootschappen, en ver
wierf zoo veel bijval, dat hij 
bestemd werd, om in de Vaste 
van 1764, te Venailles te pre
diken. Hij kweet zich zoo wel 
van deze taak, dat het priorschap 
van Bagnères, een kanonikaal 
van Orteans, de post van aal
moezenier van koning STAKIS-
LAOS , en de titel vatf lid der 
akademie van Nancy et de be-

XXIV DEEL, 

looning van waren. Bij de om
wenteling benoemde men hem 

' tot bisschop van Cher, en tot af
gevaardigde van zijn departement 
bij de wetgevende -vergadering. 
Hij nam aldaar zitting den 2 
October 1791. Eenige zijner voor
stellen waren vrij gematigd. In 
-de zitting van den 17 Novem
ber deszelfden jaars, bestreed 
hij het ontwerp * strekkende, 
om de priesters, welke meen
den den eed niet te kunnen af
leggen , van hunne jaarwedden 
te berooven, en nam hunne 
verdediging op zich. In die van 
den 29 derzelfde maand verzette 
hij zich tegen het verkoopen van 
kerken, die niet voor de bezol
digde eeredienst bestemd waren, 
dat is, welke niet door consli-
tutionneele priesters bediend 
werden; maar later stemde hij 
voor de vernietiging der gods
dienstige corporalien, en voor 

"de afschaffing van het geestelijk 
gewaad, en betreurde zijn kruis 
niet bij zich te hebben, om het 
der vergadering aan te bieden 
en op die Wijze zijnen afstand 
i e bekrachtigen van de uitwen
dige kenteekens der bisschoppe
lijke waardigheid. In de zitting 
van den 5 Julij 1792, klaagde 

. lnj: zoogenaamde » kuiperijen 
van het hof aan , om het volk 
weder onder het juk te brengen." 
En in die van den 9 September 
daaropvolgende, deed hij ophef
fen, » de gemagligden van den 
bisschop van Rome in de volk
plantingen, onder den naam van 
apostolische prefeklen." Op den 
3 Frimaire (23 Novemb. 1793), 

I onmiddellijk na de heiligschen-
B 
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•dende processien, waarin al de 
voorwerpen der Catholijke gods
dienst ontheiligd waren, kwam 
hij in de conventie, zijn karak-
,ter als priester en bisschop af
zweren, en verklaarde dat hij 
in die betrekking slechts een 
bedrieger en verleider was ge
weest. Den 12 Augustus tevo
ren , had hij in zijne hoofdkerk 
het huwelijk ingezegend van een' 
zijner priesters met eene non, 
en bij die gelegenheid de erger
lijkste redevoering uitgesproken. 
Hij zelf bleef mede niet achter
lijk om in den echt te treden; 
Het overige zijns levens was 
slechts eene aaneenschakeling 
van ondeugden en goddelooze 
handelingen. Een voorwerp van 
verachting van alle regtschapen 
lieden geworden zijnde, nam hij 
de wijk naar zijne geboorteplaats, 
alwaar hij den 12 Japuarij 1797 
plotseling op zijn 'bed stierf. 
Vóór de omwenteling had hij 
in het licht gegeven : 1.° Dis
cours etc. (Verhandeling, welke-
den prijs der akademie van Pau 
heeft behaald), 1754; — 2.° 
Lecons etc. (Lessen over de grond
beginselen der reken- en meet
kunde), 1151, in 8.vo; _ 3,0 
Sermons etc. (Leerreden), uit
gesproken voor den koning, 
1765, 3 'dl.» in 12.m° Ziehier 
het oordeel door den abbé SAB
BATIER DE CASTB.ES over dit ge
wrocht geveld: » Men zegt dat 
deze Leerreden een gunstig de* 
biet hebben gehad; in dit geval 
is het voor den schrijver te 
bejammeren dat zij gedrukt zijn. 
In eenen nu gedwongen, dan „ 
flaauwen en steeds koelen stijl 
geschreven, schijnt de redenaar 

den aan de verschillende door 
hem behandelde . onderwerpen 
passenden toon te miskennen 
(Sikhs littér. 4.» dl. blz. 145)." 
— 4.° Oraison etc. (Lijkrede van 
LOBEWIJK XV), Tarbes, 1775, 
in 4. t0; — na de omwenteling 
— 5.° Esprit etc. (Geest der 
memoriën, aan de algemeen 
staten van het jaar 1789 aan
geboden) , 1790, 3 dl.» in 8.™, 
in de Bibliolheca historica van 
MEHZEL ten onregte aan TAR
GET toegeschreven. 

TOBNIEL (AüGÜSTINÜS), teiVo-
vara in 1543 geboren, was eerst 
doctor in de geneeskunde, en 
liet dit, beroep varen, om in 
1570 barnabiter religieus te 
worden. Hij was tot driemalen 
generaal zijner orde, wees de 
bisdommen van Mantua en Ca-
sal van de hand, en overleed 
den 10 Junij 1622. Hij is voor-
deelig bekend door Annales sa-
cri et profani, van het begin 
der wereld tot J. C , 2 dl.n f 
in fol., Antwerpen* 1620. Deze 
is de beste uitgave. Men kan 
dit werk als een goedcommen-
tarium op de geschiedkundige 
boeken van het oude Testament 
beschouwen. Hij is een der eer
sten, die de tydreken- en aard
rijkskundige moeijelijkheden, 
welke in de gewijde boeken en 
bij de ongewijde geschiedschrij
vers voorkomen, hebben opge
helderd. Zijn werk is met orde, 
duidelijkheid en ongedwongen
heid geschreven. 

* TOROMBERT (KAREL lOBB" 
WIJK HOKORÉ) , een beroemd ad-
vokaat, den 17 December 1787, 
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te Lyon geboren, en den 8 
Mei 1829, in zijne geboorte
plaats overleden, heeft zich als 
regtsgeleerde grootelijks beroemd 
gemaakt. Hij heeft de volgende 
werken nagelaten: 1.° Exposition 
etc. (Verklaring der grondbegin
selen en rangschikking der we
tenschappen in de orde der studie 
of samenvoeging—Synthesis—), 
Parijs , 1821; — 2.° Discours 
etc {Verhandeling_ over de ivaar-
digheid van den mensch), ibid, 
1823, in S.vo; — 3.o Principes 
etc. (Beginselen van het staat
kundig regt, in strijd met het 
maatschappelijk verdrag van J.. 
J. RODSSEAÜ), Parijs, 1825, 
in 8.i°; — 4.° Eloge etc. (Ge
schiedkundige lofrede van den 
heer VOOTÏ DE JU TOUR , oud-
eersten president van het konink
lijke hof van Lyon), Lyon, 1826, 
in 8.™ TOROMBERT was een voor
stander van vrijzinnige leerstel
lingen : hij was een der redac
teurs van het Dagblad Ie Pré-
curseur (de Voorlooper), en op 
den oogenblik waarop hij stierf 
werkte hij aan een Essai etc. 
(Proeve over de vertegenwoordi
gende besturen). 

TORQüEMADA (JOANKES DE) , 
een dominikaner religieus, meer 
bekend onder den naam van 
TURRECREMATA , te Vulladolid,' 
in 1388, uit eene doorluchtige-
familie geboren. Hij bekleedde 
verschillende gewigtige bediende 
gen in zijne orde, werd mees
ter van het heilig paleis, en 
onderscheidde zich door zijnen 
ijver legen de ketters. De nieu
weren, welke beweerd hebben 

dat deze ijver bij hem in wreed
heid ontaardde, zouden deze, 
lasteringen niet voorgedragen • 
hebben, indien zij geloofwaar
dige en wel onderrigte schrijvers 
hadden geraadpleegd, zoo als 
FERRERAS (Eist. d'Esp. liv.12), 
MARIANA (Eist. Eisp. lib. 29), 
» Hij was, zegt FLÉCHIER (Gesch. 
van XIMENES), sedert de kindsch-
heid'van ISABEIXA haar biecht
vader geweest, en had haar doen 
beloven , dat, indien God haar 
eenmaal tot den troon mogt ver
heffen , zij haar voornaamste 
werk van de tuchtiging der ket
ters ën de uitroeijihg der ket
terijen zoude maken, terwijl 
hij haar bewees dat de zuiver
heid en eenvoudigheid des Ca-
tholijken geloofs, de grondslag 
van een christelijk bestuur was, 
en dat het middel om den vrede 
in de monarchie te handhaven 
was, er de godsdienst en regt-
vaardigheid in te doen heer
senen," Het vervolg deed zien 
hoe zeer hij de waarheid had 
gesproken (zie ISABELW VAN 
KASTILlè', I/IMBORCH -*- PfflXIP-
r-OS VAN. — NlCOLAASEyMERIOK, 
enz.). In 1439, ontving 'hij', 
den kardinaalshoed. Men heeft 
van hem: ï.° êommentariè'n op 
het dekreet van GBATIANDS, Ve
netië, 1578, 5 dl.»; — 2.° 
Verhandeling over de Kerk en 
het gezag van den Paus, Ve
netië, 1562, in fol.; — 3.o 
Expositie in Psalmos, Maints, 
1474, in fol. j -*-. 4.° Be cor* 
pore CHRISTI contra Bohemos; 
— 5.° Expositio in regulam 
S. BENEBICTI, Keulen, 1575, ia 
fol., met het Gommentarium van 
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SMARAGDUS, enz. Deze kardinaal 
overleed Ie Rome, in 1468, met 
den roem, van een inde school-
sche .godgeleerdheid en het ker
kelijke -regt zeer ervaren man 
te-zij» geweest. 

TORRE (PHILIPPUS DELLA), in 
1657, Ie Cividale-del-Friuli, 
in het Lombardijsch-Fenetiaan-
sche, geboren, openhaarde veel 
Smaak voor de beoefening van 
de gedenkteekenen der oud
heid. Hij voldeed aan denzelven 
te Rome, alwaar hij ging wonen. 
Door zijne kunde, verwierf hij 
de achting en toegenegenheid der 
kardinalen IMPERIALI en NORIS, 
en der Paussen INNOCENTIÜS XII 
en GLEMENS XI ? deze laatste 
gaf hem, in 1702 , het bisdom 
Jdria. De geringe hulpmid
delen , die hij voor de letter
kunde in eene kleine stad vond, 
kon zijnen ijver voor de studie 
niet verminderen. Men heelt van 
hem: 1.° Monumenta veteris An-
tii, 1700 , in 4 > r een zeer ge
leerd werk 5 — 2.°, Taurobolium 
antiquum, Lugduni, anno 1704 
rcperlum, cim explicatione; — 
3.° De annis imperii M. ANTQ-
HII AURELII HELIOGABALI , 1714, 
in4.t° LA TORRE bezat de be
kwaamheden van eenen diep-
zinnigen geleerde, en de deug
den van eenen bisschop. Hij 
overleed in den geur van hei
ligheid, jn 1717. 

* TORRE (dom PETRUS LODE-
WIJK DELLA) , een benediküjner, 
te Genua, den 27 Januarij 16S9 
geboren, begaf zich den 26 
Junij 1705, in de congregatie 
van Monte-Cassino. In het vol

gende jaar legde hij zijne gelof
ten af, in de abdij van O. L. 
V. te Florence. Hij studeerde al
daar onder de beroemde dom 
ANGELO MAUCO GUERINI, eadom 
VERGINIO VALSECCHI. Hij onder
wees vervolgens de godgeleerd
heid in de kloosters der ^ongre1-
gatie, te Cesena, te Parma en 
te Mantua, waarna hij eenen 
leerstoel voor het kerkelijke regt . 
in het klooster van St. Jnsel-
mus te Rome ging bekleeden. 
In 1825, was hij bij de kerk
vergadering van Lateranen tegen
woordig door BENEDICTUS 'XIII 
belegd. In 1728 vyerd dom DELLA 
TORRE "benoemd tot prior van 
het klooster van den H. PAULUS 
te Rome. Eindelijk verhieven hem 
zijne kunde en zijne deugden 
in 1751, tot de waardigheid van 
algemeen voorzitter der congre
gatie. Het klooster van Florence 
heeft hem een aantal goede boe» 
ken te danken, waarmede hij 
de bibliotheek deszelven verrijk- j 
te. Hij overleed in die stad, 
den 10 April 1754. Men heeft 
van hem: Vila di san GOLOM-
BANO, Modena, 1711, in 1728, 
met vermeerderingen van eene 
andere hand, herdrukt; aan het 
hoofd heeft men eene voorrede 
waarin pater DELLA TORRE, in 
eene tijdrekenkundige orde, de 
omstandigheden des levens, van 
den heiligen abt van Luxeuil 
heeft geplaatst, en welke hij aan 
eene oordeelkundige critiek on
derwerpt. 

* TORRE (JOANNES MARIA DEI-
LA), een geleerde natuurkundige) 
te Rome in Januarij 1710 gebo
ren, studeerde in het Glemen-
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üjnsch collegie van Rome", en 
begaf zich vervolgens onder de 
congregatie der Somaskers. Zijne 
talenten in de wijsbegeerte en 
wiskunde deden hem te Civi-
dale-del-Friuli eenen leerstoel 
bekomen; van daar begaf hij 
zich naar de hooge school van 
Bologna, alwaar hij met roem 
den leerstoel bekleedde. Kort 
daarna werd hij naar Napels 
beroepen, om er in het aarts
bisschoppelijk seminarie, de 
leerstoelen der natuur- en wis
kunde te bekleeden. Pater DELLA 
TORRE had eenen grooten roem 
verworven , en KAKEL VAN BOUR
BON, koning van Napels (later 
KAREL III, koning van Spanje), 
benoemde hem tot zijnen bibli-
othek.aris, tot opperbewindheb-
ber der koninklijke drukkerij, 
en tot bewaarder van zijn mu
seum. Men heeft aan pa ter DELLA 
TORRE uitmuntende vergrootgla
zen te danken, geschikt om de 
verschijnselen der natuur waar-
tenemen. Hij deed Flint-Gldss 
uit Engeland komen, sleep zelf 
gezigtkundige glazen , en door 
middel van eenige kristallen bol
les, waarvan hij beweerde de 
uitvinder te zijn, verkreeg hij 
veel grooter uitbreidingen dan 
met de gewone werktuigen. Deze 
belangrijke ontdekking werd ten 
onregte toegekend aan den Delf-
tenaar LEEUWENHOEK (zie dat ar
tikel); maar een landgenoot van 
laatstgenoemde, HENDRIK BAK
KER , lichtte het publiek omtrent 
deze valsehe bevvering toe. Pater 
DELLA TORRE heeft tevens ver
scheiden andere natuurkundige 
werktuigen verbeterd. Hij maakte 

ook nasporingen 'betrekkelijk het 
bloed , de chyl of het maagsap, 
de gal, de spieren, de hersenen 
en waagde stelsels; maar meer 
bijzonder wijdde hij zich toe 
aan het onderzoek der vulkani
sche verschijnselen; hij had den 
moed bij herhaling, den Vesu-
vms zijdwaarts in te dringen, 
teneinde deszelfs holten te on
derzoeken. Hij was lid,der voor
naamste geleerde genootschappen 
van Italië en corresponderend 
lid van die van Parijs, Londen, 
Berlijn enz. en is de schrijver 
van de navolgende werken: 1.^ 
Algemene en bijzondere weten
schap der natuur, Napels, 1749, 
2 dl." in 4.tP, Venetië, 1750; .— 
2.° Elementa physicm, Napels, 
1767, 8 dl." in 8.™ Een werk 
waardoor de schrijver zich den 
meesten roem heeft verworven; 
— 3.° Geschiedenis enverschijn-
selen van den Fesuvius, Napels, 
1755, in 4. t0; — 4.° Microsco
pische waarnemingen, ib., 1750; 
— 5.° Lezzioni of Rekenkundige 
lessen, enz. Pater DELLA TORRE 
'onderscheidde zich door zijne 
kunde, zijne deugden en de 
eigenschappen van zijn hart, 
hij overleed den 7 Maart 1782. 

TORRE (ALFQNSÜS DELLA), een 
geleerde Spanjaard, te Pampe-
luiia, in 1400 geboren, ging in 
zijne eeuw voor een-wonder van 
kunde door. Hij was gepromo
veerd doctor in het burgerlijke 
en kerkelijke regt, ervaren in 
de oude talen , de wijsbegeerte, 
wiskunde, enz. Zijn roem be
woog JOANNES I , koning van 
Navarra, om hem de opvoeding 
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van prins KAREL , zijnen zoon, 
en erfgenaam des troons, toe-
tevertrouwem TORRE nam deze 
netelige taak met eerewaar,en 
schreef voor zijnen doörluchti-
gen kweekeling een werk, ge
titeld dë Aangename verschijning 
zijnde eene uitmuntende slaat-
en zedekundige verhandeling. 
Om zich ttaar dé jeugdige jaren 
van den prins te voegen, welke 
hij onder zijne leiding had, stelt 
de schrijver hem zijne lessen, 
op eene aangename wijze en 
geschikt voor, om diep in den 
geest gedrukt te worden. Hij 
kiest daartoe het zinnebeeld van 
eenen droom, waarin verschei
den groote mannen der oude 
en nieuwere geschiedenis, onder 
elkander redeneren, en grondre
gels van staatkunde en zedeleer 
aanbieden. De deugden worden 
er als personen in voorgesteld ,-
en hij handelt over het geluk, als 
de belooning dergenen, welke 
hare inspraken volgen, even als 
over de wroegingen, die den 
goddelooze kastijden. Depligten 
eens vorsten worden er nadruk
kelijk en wijsselyk in ontwik
keld ; in één woord dit werk 
heeft de verdienste van te on
derwijzen , en belangsteling te 
wekken. Het werd in 1440 ge
schreven, te Tolosa in 1489, en 
te Sevilla in 1538, in fol. ge
drukt. Eenigen tijd daarna werd, 
het door DOMIMCÜS DELMUNI, 
van Venetië, die zich beroemde 
er de schrijver van te zijn, in 
het Italiaansch vertaald. De gang 
van dit werk is bijna die, welke 
de markies DE VILLEPA in zijn 
Vertelsel van Lucanor heeft 
aangenomen, en die welke de 

graaf VERRI in zijne Grafplaat-
sen der Scipio's gevolgd heeft. 
ALFONSUS DELLA TORRE, is in 
1478, in zijne geboorteplaats 
overleden. 

* TORRE (JOACHIM DELLA), in 
het Latijn JOACHÏMUS TÜRRIANÜS , 
een geleerde dominikaner, uit 
een aanzienlijk geslacht van Ve
netië gesproten, was tweemalen , 
provinciaal zijner orde, en, was 
in die hoedanigheid, in 1465, 
bij het algemeen kapittel, en 
in 1487 bij dat van Venetië te
genwoordig , in het laatste werd 
hij tot de waardigheid van ge
neraal verheven. Gedurende der
tien jaren bestuurde hij zijne, 
orde met vele wijsheid, bezocht 
de verschillende provinciën der-
zelve , en handhaafde er de or-
de-tucht. Hij hield drie algemeene 
kapittels; het eene te Mans, 
in 1491, en twee andere te 
Ferrara in 1494 en 1498. Men 
zou hem niet anders dan lot , 
kunnen toezwaaijen, indien hij 
met den bisschop ROMDLINA) 
niet had medegewerkt aan de 
veroordeeling en onteering van 
den beruchten SAVONAROLA, W 
nen ordebroeder (zie SAVONARO-
LA-HIERONYMUS—-). Pater DELLA 
TORRE overleed te Rome, den 
1 Augustus 1500, in den ou
derdom van 84 jaren; hij had 
in de kloosters zijner orde, en 
aan de universiteit van PadiM 
onderwezen; hij was vijf ^ e n 

meester. Voor de bibliotheek van 
zijn klooster verzamelde hij een 
aantal Grieksche handschriften. 
Men schrijft hem toe eene ver
handeling De Transcendentie18' 
en vijf boeken over de Natuur-
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kunde, zoodanig als men dezelye 
in zijnen tijd onderwees. 

* TORRE (FRANCISCÜS DELLA), 
een Jesuit van Modena, heeft 
uit het Fransch in het Itaiiaansch 
vertaald de Geschiedenis der om
wentelingen van Europa, die uit 
de ketterij sijn voortgesproten, 
Venetië, 1710, 2 dl." in 4.t0 

zonder naam des schrijvers. Hij 
overleed te Modena, in 1758, 
oud omtrent 95 jaren. 

ToRREBLANCA. — Zie VlLLAN-
PANDA (FRANCISCÜS). 

•f TORRENTINO (LAURENTIÜS) , 

in het begin der 16.° eeuw, naar 
men meent te Zwolle geboren, 
en waarschijnlijk een bloedver
want van HERMAN TORRENTINOS 
(zie het volgende artikel); werd 
door hertog Cosinus, naar Flo
rence gelokt i welke vorst aldaar 
de letterkundige schatten, door 
zijne voorouders in de biblio- . 
theek der MEDICISSEN verzameld, 
publiek wensch te temaken. De 
persen van'dezen drukker,, die 
in de straat il Garbo woonde, 
kwamen eerst in 1547 'in wer
king. NEGRI en Item hebben 
zich vergist met vroegere uit
gaven , dan die van dat jaar aan-
teduiden. TORRENTINO, aan wien 
de hertog de vrijheid van zout-
pacht, eene gratificatie van vijf
honderd kroonen en het voorregt 
had toegestaan, om, gedurende 
twaalf jaren, uitsluitend elk der 
werken te verkoopen , welke hij 
zou gedrukt hebben, was echter 
bijna in beuls-handen geraakt. 
In den nacht.van den 28 De-

B 

cember 1556 werd hij, terwijl 
men twee dolken tegen hem 
hield opgeheven, in hechtenis 
genomen, tot drie koordslagen 
en eene boete van twintig gou
den guldens veroordeeld; men 
schonk hem echter genade met 
betrekking tot de slagen; maar 
in het volgende jaar ondervond 
hij nieuwe vervolgingen, wegens 
eene heimelijke uitgave der Com-
mentariën van SLEIDANOS , kort 
te voren in het Italiaa'nsch ver
taald. Hij had de geheele be
scherming der MEDICISSEN noo-
dig, om aan de gestrengheid 
der wetten te ontsnappen. In-
tusschen was zijn naam door 
geheel Italië verspreid, én ter
wijl hij den roem der GIONTI'S 
en der BUSDRAGO'S, vermaarde 
boekdrukkers van Florence en 
Lucca, verduisterde, werd TOR
RENTINO door EMMANUEL PHILI-
BERT van Savooije uitgenoodigd, 
om in Piémont eene boekdruk-
kerij te komen oprigten.. Deze 
vorst had het verzoek dien be
treffende aan hertog Cosaius ge-
rigt, die er zijne toeslemming 
niet aan weigerde. TORRENTINO 
had alle schikkingen getroffen, 
om een gedeelte zijner inrigting 
naar Mondovi over te brengen, 
werwaarts zijn zoon LEONARDUS 
hem reeds was vooruitgegaan >; 
toen hij in 1583 overleed. 

.TORRENTINUS (HERMAN) ofvAN 
BEEK , omtrent het midden der 
15.« eeuw te Zwolle geboren, 
[besloot, na zijne studiën te De
venter volbragt te hebben, zich 
aan het onderwijs toe te wij
den , en begaf zich in de oon-

4 
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grógatie der geestelijken van het 
gewone leven, welke toenmaals 
verscheiden scholen in de Ne
derlanden bezaten. Hij onder
wees in 1490, de rhetorica te 
Groningen en men "weet dat hij 
deze betrekking gedurende ver
scheiden jaren bekleedde. De 
verpligting- om zijner moeder te 
hulp te , komen, die eene' be
hoeftige weduwe was geworden t 
noodzaakte hem naar Zwolle 
terugtekeercn, al waar hij zich, 
zelfs nadat hij het gezigt had 
verloren ,'. met den mees ten 
ijver op liet onderwijs toelegde]. 
TORREKTINUS overleed in 1520. 
De voornaamste zijner geschrif
ten , die eenen grooten invloed 
op den bloei der letteren in de 
Nederlanden uitoefenden, zijn: 
1.° Verklaringen der Evange
liën van de Zon- en Feestdagen, 
Deventer, 1599, in 8.™; — 2." 
Aanmerkingen op de Landge-
dichten van VIRGILIUS, Antwer
pen, 1562;— 3.° Geschied-en 
dichtkundig woordenboek. Dit 
werk is achtereenvolgend, door 
KAREL ETIENNE en FREDEBIK MO
REL vermeerderd, en het is 
waarschijnlijk dit woordenboek 
aan hetwelk dat van MORERI 
zijn ontstaan te danken heeft; 
•— 4." De Hymnussen en Lof
zangen van het Officie der Kerk 
verklaard, Antwerpen, 1550, 
enz. Al deze werken zijn in 
zuiver Latijn geschreven. 

TORRENTIUS (LJEVINÜS), Of VAN 
DER BEKEN, te Gend, den 8 
Maart 1525 geboren, begaf zich 
naar Rome, en won de gunst 
der door hunnen rang en hunne II 

talenten beroemde personen. In 
de Nederlanden teruggekeerd, : 

schonk GEORGE van Oostenrijk, 
bisschop van Luik ,, hem een 
rijk beneficie. Hy verdiende 
nieuwe waardigheden, door de 
wijze, waarop hij zich van eenen 
last aan het hof van Rome kweet, 
en werd achtereenvolgend kano-
nik der hoofdkerk van, Luik, 
aartsdiaken en algemeen vikaris 
van den bisschop GERARDUS VAK 
GROESBEEK. PHIUI»PÜS II be
noemde hem in 1576 tot het -
bisdom van Antwerpen. Met i, 
ijver legde hij zich toe om de \ 
rampen te herstellen, welke.de 
ketterij in zijn diocees had te 
weeg gebragt. In 1594, werd 
hij tot het aartsbisdom Meche-
len benoemd; maar de dood 
maaide hem den 26 April 1595, 
te Brussel weg, alvorens hij de 
bullen had ontvangen. Bij zijn 
testament stichtte hij het colle-
gie der Jesuiten te Leuven, en 
vermaakte hun zijne bibliotheek, <v 
die op 30,000 gulden geschat ' 
werd. De werkzaamheden van 
zijnen staat konden in hem zij
nen smaak voor de schoone let
teren niet uitdoovën. Blen heeft 
van hem verscheiden dichtstuk-
ken, die gezamenlijk zijn uit
gegeven onder den titel van: 
Pocmata Sacra, Antwerpen, 
1594, een titel, welke niet aan 
het boek beantwoordt; vermits 
al de stukken niet tol de gewijde 
dichtkunde behooren. De ge
dichten van TORUENTIÜS hebben 
vele verdiensten; zijne lierdich
ten missen echter die opwek
king , welke het onderscheidend 
kenmerk van die soort van dicht' 
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werken is. Zijne Aanteehenin-
gen op HORATIUS en SUETONIUS , 
1610, in fol., bekleeden eenen 
rang onder die van-de beste let
terkundigen. 

f TORRENTIUS (JOANNES), een 
schilder, te Amsterdam, in 1589 
geboren, ontwikkeliie in zijne 
stukken eene fijnheid, eene 
frischheid van koloriet en eene 
bevalligheid, die de goedkeu
ring der kenners zouden heb
ben weggedragen, indien hij 
zelf al de verdiensten zijner 
•voortbrengselen niet' verijdeld 
had, daar in de hand van TOR
RENTIUS de edele schilderkunst 
diende, om geilen wellust te 
prikkelen en ontucht voort te-
planten. Toen hij begon zich 
aan.de schilderkunst toe te wij
den vervaardigde hij bij •voor
keur levenlooze voorwerpen, 
zoo als tafels, met open en ge
sloten boeken belegd, bloem va
zen , pennen, uurwerken, enz. 
Daarna stelde hij gezelschappen 
voor, die om het bevallig pen
seel bewonderd werden. Zoo 
lang als hij er zich toe bepaalde 
om op deze wijze te schilderen, 
verwierf hem zijn arbeid roem 
en fortuin, maar ongelukkiglijk 
verliet hij dien weg, om in het 
ontuchtige te vervallen. Zijn 
gedrag en zijne zeden beant
woordden aa"h zijne schilder-pro-
ducten. Hij predikte de ge
meenschap der vrouwen, en zat 
voor in de vergaderingen eener 
sekte, Adamiten genaamd, wel
ker beginselen van godsdienstige 
zedeleer de aandacht der over
heden deed ontwaken. Hij werd 

in hechtenis genomen, en daar 
hij alles bleef ontkennen door 
de regering der stad Haarlem, 
waar hij alstoen woonde, tot 
de pijnbank veroordeeld. Hij 
weerstond de folteringen, en 
men kon niet de minste beken
tenis van hem bekomen; maar 
al kon men hem niet overtui
gen het hoofd dier sekte te zijn, 
zoo schenen de verfoeijelijke 
schandelijkheden, die hij op zijne 
schilderijen voorstelde, en waar
aan genoemde sekte zich over
gaf , niettemin eene gestrenge 
straf te verdienen; en hij werd 
alzoo lot twintig-jaiïge gevange
nis veroordeeld. Verscheiden 
aanzienlijke personen, onder an
deren de Engelsche gezant, ge
bruikten hunnen invloed, om. 
zijne vrijheid te verwerven. Men 
stond hem toe naar Engeland 
over te steken, waar zijne stuk-' 
ken eenen bijval vonden, die 
hem niet kon bevrijden van de 
verachting, welke zijne ongere
gelde zeden hem berokkenden. 
Hij kwam te Amsterdam terug, 
doch de herinnering aan zijn 
slecht gedrag bestond nog leven
dig, en hij zag zich alzoo genood
zaakt, om zich tot aan zijnen 
dood, die in 1640,plaats had, 
verborgen te houden. Na zijn 
overlijden beval de regering de 
opsporing van al zijne voort
brengselen , en liet al wat men 
had kunnen meester worden, 
door beuls-handen verbranden. 

TORREZ. — Zie TÜRRIANÜS 
(FRANCISCDS). 

B 5 
TORRICEIXl (JOANNES EVANGK-

http://aan.de
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LISTA), Ie Faenza (*), in 1608 
geboren, openbaarde vele genie 
voor de wiskunde. Naar Rome 
gezonden, om zich in die we
tenschap te ontwikkelen, werd 
hij aldaar de leerling van pater 
BENEDETTO CASTEIXI, abt van 
Monte-Cassino, die hem bij GA-
MLEÏ bekend maakte. Nadat 
deze beroemde wiskunstenaar de 
Verhandeling over de beweging 
van den jongen TORRICEIXÏ had 
gezien, beriep hij hem tot zich 
naar Florence. GALHEÏ in 1641 
gestorven zijnde, zoo bekwam 
TORRICELU eenen leerstoel voor 
de wiskunde te Florence, en 
beoefende te gelijkertijd, de 
meet- en de natuurkunde. Hij« 
verbeterde de verrekijkers, en 
vervaardigde het eerst mikros-
kopen, met kleine in de lamp 
bewerkte glazen-bollen. Zijne 
gewigtigste ontdekking echter, 
was de ware theorie van den 
barometer (hierom, naar hem, 
ook wel Torricellische buis ge
naamd). Men verwachtte van 
hem nieuwe wonderen, toen de 
dood hem, in 1647, aan de 
wetenschappen ontrukte. Be
halve zijne Verhandeling over de 
beweging, heeft men van hem: 
"1.« Academische lessen, in het 
Italiaansch, in 4.t°, 1715; — 
2.° Opera geometrica, Florence, 
1644, in 4.'<> ..Men heeft hem, 
volgens alle waarschijnlijkheid 

te danken, de ontdekking van 
de zwaarte der lucht, welke 
men vruchteloos getracht heeft 
aan DESCARTES, en met nog 
minder grond, aan PASCAL en 
REY (zie, die artikels) toe te 

. schrijven j het is echter nog ze
kerder dat men hem de theorie 
dier zwaartekracht, door de tor
ricellische buis, op eene naauw-
keurige wijze bekend gemaakt, 
te danken heeft; want wat de 
zwaarte der lucht zelve betreft, 
zoo heeft een wijsgeer, de ont
dekking derzelve in zeker opzigt 
aan de nieuweren willen betwis
ten. » Men weet tegenwoordig, 
zegt h i j , dat hetgene, wat de 
ouden afschrik van het ledige 
noemden, het uitwerksel van 
de zwaarte der lucht is. Maar 
wat is de zwaartekracht in het 
algemeen, anders dan de neij 

ging van alle ligchamen, om naar 
het algemeene middelpunt terug 
te vloeijen? En wat anders dan 
de zwaartekracht onderhoudt den 
zamenhang van het heelal? Zij 
dus, waarborgt het behoud der 
natuur, en indien de natuur 
een afschrik van hare verwoes
ting heeft, heeft, zij ook afschrik 
van het ledige, dat een nood
zakelijk uitwerksel van het ge
mis der zwaarte zoude zijn. Voor 
het overige is het waar dat de 
ouden, onmiddellijk aan . den 
afschrik van het ledige, datgene 

(*) BONAVEKTDKI doet ToiuticEtu, té Modigliana, een kasteel in Ra-
magna, geboren worden. Maar LASTIU bestrijdt dit gevoelen, en voert 
•«enige documenten aan om te bewijzen, dat deze meetkundige te Pion-
mldoli, m het diocees van Imola, geboren was. Zeker is het dat hij 
steeds den titel van burger van Faensa voerde, alwaar een zijner oomen 
Item bij de Jesuiten liet studeren. pr. Vervolgers. 
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hebben willen toeschrijven wat 
het onmiddellijke uitwerksel van 
de zwaarte der lucht is. Dit 
is eene dwaling, welke moeije-
lijk kan geregtvaardigd worden; 
maar, zoo als men ziet, is deze 
dwaling niet zeer groot, en ver
zet zich niet tegen de bedoelin
gen der natuur. 

TORRIGIANI, een Florentijnsch 
beeldhouwer, in 1552 in de 
gevangenissen der inquisitie ge
storven', wijl hij, op eene sma
delijke wijze het beeld van de 
H. Maagd en het kind JESÜS , 
hetwelk een Spaansche heer hem 
naar zijne méening niet ruim ge
noeg had betaald, verminkt had. 
Deze beeldhouwer, die voor het 
overige groote talenten bezat, 
was, volgens VASSARI, een bui
tengemeen ijdel, onstuimig en 
driftig mensch; het is te voor
onderstellen dat de.verminking 
van genoemd beeld met hatelijke 
omstandigheden, en met eenige 
in woede uitgesprokene godslas
teringen is vergezeld geweest. 
De heer COMBEULAND, in zijne 
geschiedenissen der beroemde 
schilders van Spanje, en don 
PALAMINO VELASCO, in zijne ge
schiedenis der Spaansche schil
ders, beeldhouwers en bouw-
kutótenaars, hebben niet van 
pas geoordeeld deze aanmerking 
te maken, welke de geschied
kundige billijkheid en waarheid 
schijnen te vorderen. 

* ToBRUos (****), een Spaansch 
veldheer, den 2 Maart 1791, 
te Madrid uit eene beroemde 
familie geboren, verliet dien be
roemden oorlog, waarin Spanje 

zijne onafhankelijkheid, legen 
de heerschzucht van BONAPARTE 
verdedigde, met eereteekens en 
wonden bedekt. TORRHOS was 
in 1813 brigadier-generaal. Door 
FERMNAND VII bestemd^ om , 
als tweeden .veldheer, onderden 
generaal MORILLO , de onderne
ming te geleiden, welke laatst
genoemde tegen Colombia aan
voerde, wees TORRIJOS deze 
bestemming van de hand, we
gens den tegenzin, dien hij 
gevoelde, om landgenoolen van 
een ander halfrond te gaan be
strijden. Later werd hij te Mar-
cia, waar hij aan het muiten 
was geslagen, in hechtenis ge
nomen. In eene gevangenis op
gesloten , verliet hij dezelve eerst 
na verloop van twee jaren, tij
dens den opstand vanRuÉco. 
Hij was vervolgens, tot in 1823, 
in dienst van de bewerkers der 
omwenteling van 1820. Door 
•de Franschen gevangen genomen 
zijnde, werd hij naarFmnkrijk 
gevoerd, van waar hij zich naar 
^Engeland begaf. Aldaar hield hy 
zich bezig met letterkundige 
werkzaamheden, en men heeft 
hem de vertaling in het Spaansch ' 
te danken der Gedenkschriften 
van GODRGAUD en MONTHOLON. 
Het Engelsen gouvernement bad 
hem eene jaarwedde toegelegd, 
welke het echter weder introk, 
ongetwijfeld, op het berigt, dat 
het ontving, dat TORRUOS be
trekkingen met zijn Jand onder
hield. Eenigen tijd vóór de Fran-
sche omwenteling van Julij 1830 
trachtte hij langs de zuidzijde 
Spanje in te dringen, terwijl 
verscheiden even als hij verban
nen landgenooten, dezelfde po-
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ging langs de noordzijde zouden 
beproeven. Nadat hunne pogin
gen mislukt waren, nam TOE-
RUOS de -wijk naar Gibraltar, 
alwaar hij, in hetzelfde jaar van 
verdriet stierf. 

TORSELUNO. •— Zie TüRSEL-
tlNDS. 

* Toim (FRANCISCUS), eender 
beroemdste geneeskundigen van 
Italië, te Modem, den 30 No-' 
vember 1658 geboren. Na de 
schoone letteren en wijsbegeerte 
te hebben beoefend, volgde hij, 
gedurende drie jaren de leergan
gen des regts; maar hij verkoos 
dê geneeskunde, waarin hij wel
dra eenen verdienden roem ver
wierf. Achtereenvolgend uitge-
noodigd, èn door koning VICTOR 
AMABEUS(n\ 1717), om eenen 
leerstoel te turin te aanvaarden, 
èn door de universiteit van Pa-
<lua, welke hem eene aanzien
lijke bezoldiging aanbood, wees 
hij echter al deze voordeelen van 
de hand, om. zijne talenten aan 
zijn vaderland toe te wijden. 
Hij genoot aldaar eene algemeene 
achting; en zijn souverein, de 
hertog van Mmlena, nam hem 
onder toekenning eener aanzien
lijke jaarwedde, in zijne dienst. 
Hij heeft een aantal werken ge
schreven, waarvan'̂ dë voornaam
ste zijn: l.o Lissertalio episto-
lans circa mercurii motiones in 
haromelro, Modena, 1675 ; — 
2." Synopsis libri cui tüultts' 
therapeutice specialis, ibid 1709, 
in 8.vo; — 3.o Specialis the
rapeutice ad febres quasdam 
perniciosas, inopinato ac repentè 
lethahs, una nero chinachina 

pccuUari metkodo sanaUles, ibid, 
1712, in 8.T0;— 4.o Ad criti-
cam disserlationem de abusit chi-
ncechinm responsiones,ibid, 1715 
in 4.t0 Deze geleerde arts over
leed den 15 Februarij 1741. 
MÜRATOKI heeft zijn leven be
schreven. 

TORY (GODEFRIDUS) , een Pa-
rijsche boekdrukker, teüourges 
geboren, en in 1550overleden, 
was eerst hoogleeraar der wijs
begeerte aan het collegïe van 
Bourgogne te Parijs geweest. 
Hij droeg veel bij tot de verbe
tering der drukletteré, en gaf 
over de evenredigheid der letters 
en onder den til el van Champ 
Fleury, Parijs, 1529, in 4. t 0 , 
en later in 8.™, onder eenen 
anderen titel, een werk in het 
licht, dat den boekdrukkers zeer 
nuttig was. Hij is daarenboven 
de schrijver wast Vertaling der 
zinnebeelden of hieroglyphen van 
HORÜS-APOLLO , in 8.T0, en van k 

een werk getiteld: Mdiloqnbm • 
. seu Digesta circa Mdes adscri-

benda, in 8.vo 

* TOSCA (THOMAS VINCENTIDS), 
doctor in de godgeleerdheid en 
overste der congregatie van den 
H. PHILIPPÜS VAN NERI , te Va-
lencia in Spanje geboren, was 
een bekwame wiskunstenaar en 
een diepzinnige godgeleerde. On
der zijne titels voerde hij dien 
van synodaal-examinator van het 
aartsbisdom Valencia, en ver
scheiden malen was hij con-rec-
tor aan de universiteit dier stad. 
Men heeft van hem: 1.° een 
Leergang voor de wijsbegeerte\, 
in het Latijn, 1721. Hij geei't 
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aan dit werk, • ofschoon uit 5 
dl.n in 8.T° bestaande, slechts 
den titel van Kort begrip; — 
2.° Leven van de eerwaardige 
moeder JOZEF MARIA DE SANTA 
INEZ , barrcweler religieuze mn 
het klooster der Ontvangenis der 
H. Maagd enz., 1715 , in het 
Spaansoh; — 3.° Kort begrip 
der godgeleerdheid, waarmede 
hij reeds ver gevorderd was, 
doch hetwelk hij den tijd niet 
had ten einde te brengen. In 
1714 had hij eene Beeldbeschrij
ving (Iconographie), volgens de 
wetten, der optica geleverd, die 
den bijval der geleerden genoot; 
ook heeft men van hem ver
scheiden brieven, waaronder die 
van GREGOMO BÏAYANS, Valen-
cid, 1705, in 4.t0 Hij overleed 
den 17 April 1723, in den ou
derdom van 71 jaren. 

•* TOSCANELLA (HORA TIDS), een 
Italiaansche letterkundige der 
16.° eeuw, aldus genaamd naar 
zijne geboorteplaats, een vlek 
in het diocees van Viterbo. Hij 
onderwees de humaniora te2?o-
logna, te Pavia en te Venetië, 
en was een dier onvermoeide 
dagblad schrijvers, welke toen
maals in Italië wemelden, en 
die, om zich eenigen roem te 
verwerven, overeen gekomen wa-
ren, om elkander onderling*te 
prijzen. Ondanks zijne menig
vuldige werken, leefde TOSCA
NELLA in eenen aan de behoefte 
grenzenden toestand. Hij over
leed hoog bejaard te Venetië, in 
1580. Men heeft van hem: 1.° 
eene goede Vertaling der wer
ken van QDINTILIANUS , Venetië, 
1566, 1584; — 2." Latijnsch 

en Italiadnsch Woordenboek (lo-
genwoordig vergeten), Venetië, 
1568; — 3.° Aanmerkingen op 
de werken van VIRGILICS , ibid, 
1568; — 4.o Verzameling van 
schoonheden tiit den vazenden 
ROELAND MM ARJOSTO, ibid, 
1574; — 5.° Fijf Verhandelin
gen, over verschillende letter
kundige onderwerpen, ibid, 
1575; — 6.o Verscheiden (Ge
dichten, op verschillende tijd
stippen gedrukt, enz. 

* TOSCANELLI (PAULÜS DEL Poz-
zo), of PATJLUS de Natuurkun
dige , een Florentijnsche aard-
rijks- en sterrekundige, in 1397 
geboren , werd in 1428 benoemd 
tot een der opzieners van de 
bibliotheek, welke NICOLAAS NIC-
COLI, aan zijne geboorteplaats 
had geschonken/Tijdens het 
beruchte in Portugal behandel
de vraagstuk, over de mogelijk
heid om een ander halfrond der 
aarde te ontdekken, belastte ko
ning ALFONSÜS V, na over dat 
onderwerp verschillende aard
rijkskundigen te hebben geraad
pleegd , wier gevoelens óf ont
kennend óf twijfelachtig waren, 
den kanonik FEUDINAND MARTI-
NEZ , zich in de laatste plaats 
aan het gevoelen van TOSCANELLI 
te houden. CHRISTOPHORUS GO-
LÜMBUS schreef hem tegelijker
tijd , en het is aan hem dat 
men het antwoord van TOSCA
NELLI ter hand stelde, waarin 
hij de mogelijkheid niet ontkent 
van in een ander halfrond landen 
te ontdekken, en hij spreekt er 
in over het eiland Antilia, waar-
van het bestaan door den aard
rijkskundige BCJACHB, in z p e 
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'" • - in 1 8 0 2 , aan he t Fransche in-
ij s t i t u u t voorgelezene verhande- , 
i! ling betwijfeld wordt. BUACHE 

beweert dat het Antilia van Tos-
I CANELLI , geenerlei gedeelte van 

Amerika kan voorstellen, Wat 
hier ;ook van wezen moge,- men 

I vooronderstelt, dat COLUIU[BUS, 
toen bij , onder de bescherming 

j ' der koningin ISABELLA van Kas-
l tilië, zijne eerste reize naar de 
][ Indien ondernam, hij aan de 
j eilanden van het door hem ont-

j , dekte gedeelte der wereld, ter 
gedachtenis van he t^nf i tovan 

IJ! TOSCANELLI , den naam van An-
f j tillische gaf. Het antwoord van 
't dezen aardrijkskundige is ge
il dagteekend 25 Junij 1474 j het-

]"i! zelve k o m t voor in he t werk 
ji get i te ld: Delveccfrioemovogno-
!,, mono florentino, van den Jesui t 

XIMEKEZ , alsmede- in eenen brief 
van den Portugees BARROS , aan 

' de uitgevers van he t Journal 
i des Savans, in 1758 gesehre-
1 , ven. Geheel ingenomen me t de 

reisbeschrijvingen van MARCO 
! 1 POLO , nam h\j zijne denkbeelden 
,'| a a n , betrekkelijk eene bu i ten

gewone ui t s t rekking van Azië 
1 j (i naar het Oosten. Hij schreef hier-
Ijij over aan ALFONSÜS V , koning 
'^ van Portugal, die hem raad-
I 1 ' . pleegde, en stelde hem eenen 
, i nieuwen weg voor , Qm in Indië 
" t e komen. Maar hij redeneerde 

op grond dezer valsche opgave 
da t de oostkust van Azië slechts 
120 graden van de wes tkus t van 

ui Europa zoude verwijderd z i jn , 
ij ofschoon er werkelijk een afstand 
I' van 2 3 0 graden tusschen beide 
,h bestaat . TOSCANELLI was de ver-
||' vaardiger van den Astronomi-
, _ schen Zonnmwvjzer van Santa 

S. • " 

Maria Novella van Florence, ( 
in 1 4 5 7 opge r ig t , t en einde ' 
de zonnestanden aan te duiden 
en langs dien weg de feesten 
der Roomsche Kerk t e bepalen. 
Op aandrang van LA CONPAMINE , 
die voor he t overige de talenten 
van den vervaardiger grootelijks 
op prijs s t e lde , i s deze zonne* , 
wijzer in de laatste eeuw aan
merkeli jk verbeterd. TOSCANELLI 
heeft verscheiden werken ge
sch reven , waarvan de hand
schriften , naar men. verzekert , 
in de bibliotheek Magliabecchi-
ana van Florence bewaard wor
den. Hij overleed in zijne ge
boorteplaats , 'den 15 Mei 1482. 

TOSCHEL (ANNA) , abdis van 
he t klooster der 'Bencdikt i jner-
nonnen te Riga, heeft zich on
derscheiden t e n . t i j d e , dat de 
sekte van LÜTHER enCALvnsus, 
de verwoesting in de kloosters ; 
verspreidde, In zijne Benedik-
tijner Jaarboeken zwaait BDCÈ- „ 
LIN aan deze abdis eenen groo-
ten lof toe , en verhaalt verba
zende bewijzen van hare onver
schrokkenheid , en den moed 
met welken, zij hare religieuzen 
tegen losbandige en bedorven 
ketters beschermde en verdedig
de. Zij overleed in 1582, in den 
ouderdom van 1,30 jaren, welke 
hooge jaren zij bereikte door 
hare matigheid, "hare zuivere 
zeden, de kalmte en bekoorlijk' 
heden der deugd.—- ZieHASECH 
en LEONICENOS. 

* TOSELLI (BERNARDÜS) , een 
capucijn, te Mogna, den 17 
December 1699 geboren, werd 
in het collegie Pannolini opge.-
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voed, van wa'ar h i j , 16 jaren 
oud zijnde, in een capucijner-
klooster van Cesena kwam. Hij 
veranderde alsnu zijnen naam 
van FLORIANUS in dien van BER-
TÏARDÜS. Hij werd in verschei
den kloosters zijner instelling 
met het onderwijs belast, en 
geraakte in zijne orde tot de 
hoogste waardigheden. Men heeft 
van hem: 1.° Mamale confes-
sariorum ordinis capueinorum, 
Venetië, 1737, in fol. In 1745, 
verscheen er in dezelfde stad eene 
andere uitgave van dit werk, 
met vermeerderingen; — 2.° 
Institutie- theologica juccta omnia 
fidei dogmata, etc. Venetië, 1746, 
4 dl.» in 4. t 0 ; — 3.° Biblio-
theca scriptorum ordinis mino-
rumsanetiFR&jXGisGicapucinoriim 
retexta, - Fenetië, 1747, in fol.; 
— 4.° Lettera del maresciallo 
KEITH sopra il vano. timordella 
morle, e lo spavento d'un' allra 
vita . . . . rifulata ele.;aggi-
untavi m ammonizióne contra 
altri simili libri, Bologna, 1766. 
Pater TOSELLI overleed Ie Bolo
gna, den '19 Febr. 1768. Zijne 
broeders, beroemde graveurs, 
deden, ter vereering zijner na
gedachtenis, eenen gedenkpen
ning slaan. 

TOSTAT (ALPONSDS) , een be
roemde leeraar van Salanianka, 
in 1400, te Madrigalejo gebo
ren, werd bisschop van Avila, 
en in de gewigligste aangele
genheden van Kerk en staat ge
bruikt; bij verscheen met roem 
in de kerkvergadering van Ba
zel, en overleed in 1454, na
latende l.o Janteelcëningcn op 
de kronijk van EÜSEBIÜS, Sala-

manka, 1506, 5 dl.» in fol.; -— 
2.° Breedvoerige Comme^tariën 
op de acht eerste boeken van het 
oude testament {Octateuehus), 
de boeken der Koningen en Pa-
ralipomenon, en op het Evan
gelie van den fl. MATTHEIJS ; —-
3.° Verhandelingen over de Al
lerheiligste Drievuldigheid, het 
Maagdelijke baren, de goede 
Staatkunde, enz. Al deze wer
ken , werden in 1596, te Ve
netië , in 13 dl.n in fol., en 
te Keulen, in 1612, in.17 dl.» 
in fol., gedrukt: dezelve zijn 
met orde en duidelijkheid ges
sen re ven, en verraden eene veel 
omvattende geleerdheid. BEL-
LARMINÜS spreekt er met groo-
ten lof over, en noemt den 
schrijver een wonder der wereld. 
Men stelt vooral op prijs de 
verschillende antwoorden, welke 
bij den Joden geeft, en de wijze, 
waarop hij de droomerijen der 
rabbijnen te niet maakt. Men 
moet echter bekennen, dat zijne 
critiek somtijds te kort schiet, 
en dat de bondigheid van zijn 
oordeel niet altijd beantwoordt 
aan zijne uitgebreide bekwaam^ 
heden. Men vervaardigde voor 
hem het volgende grafschrift: 

Uic sttipor est numdi, qiii «ciliilc disoutit 
umne, 

TOTILA , ook BADUILT,A ge
naamd , koning der Oost-Gothen 
in Italië, beklom den troon na 
den dood van ATARICH, ETARICB 
of EVARICH, in 541. Zijn moed 
blonk uit legen de troepen van 
JOSTINIANÜS, waarop hij twee 
schitterende overwinningen be
haalde. Hij maakte zich meester 
van geheel Beneden-Italië en van 
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de eilanden Corsika, Sardinië en 
Sicilië. Zijn intogt in Napels 
werd niet gekenmerkt door 
wreedheden, zoo als men zulks 
verwacht had, maar door daden 
van goedertierenheid en goed
heid. Wijl de honger de krach
ten der belegerden had uitgeput, 
en wijl het te vreezen was, dat 
een overdadig gebruik van voed
sel, hun noodlottlig zou zijn, 
stelde hij wachten aan de poor
ten, om hun den uitgang te 
beletten; en, na zelf met eene 
wijze spaarzaamheid, levensmid
delen te hebben uitgedeeld, stond 
hij hun toe te gaan, waar zij 
wilden. Hij wendde vervolgens 
zijne wapens tegen Rome, het
welk hij in 546 veroverde, en 
dat hij met veel minder toege
vendheid behandelde dan Na
pels, .daar hij de stad ter plun
dering overgaf. De senatoren en 
rijkste burgers, zagen zich ver 
pligt, om in lompen gehuld, 
aan de deur der Gothen brood 
te vragen. RÜSTICIANA, de vrouw 
van den beroemden BbëTius, 
die gedurende de belegering, al 
wat zij bezat aan de armen had 
uitgedeeld, werd tot dit uiter
ste gebragt. TOTILA verliet Rome 
alwaar hij zich niet kon hand
haven , en werd, al wijkende, 
door BELISARHJS geslagen; maar 
zoodra deze veldheer naar Kon-
stantinopel was teruggeroepen, 
belegerde TOTILA Rome ander
maal en veroverde het met list, 
in 549. JUSTINIANUS zond NARSES 
tegen hem op, die hem aan den 
voet der Jppenijnen ontmoette. 
De strijd begon, en terwijl eenige 
soldaten van het keizerlijke leger 
TOTILA ontmoetten'," bragt een 

hunner hem eenen lanssteek 
toe, waaraan hij weinige dagen 
daarna, in 552 overleed. Deze 

,'vorst bezat moed, onverschrok
ken- en wakkerheid, en, wat 
hooger is te schatten, meer liefde 
voor het menschelijke geslacht» 
dan men van een' zegevierenden 
Goth verwachten kon. Hij eer
biedige de christelijke deugden, 
en de menschen, welke dezelve 
uitoefenden. Van de werken en 
het verstand van. den H. BENE-
DICTUS onderrigt, zond hij hem 
eens zijnen schildknaap, inden 
koninklijken dos gehuld; maar 
de heilige ontroerde er niet over 
en zeide tot den schildknaap, 
zoodra hij hem ontdekte: »Leg 
af, mijn zoon, leg af dit kleed,-
want het past u niet." TOTILA 
legde de grootste achting voor 
den heiligen orde-stichter aan 
den dag, die hem verscheiden 
zaken, en onder anderen het 
tijdstip van zijnen dood voor-
zeide. 

TOUCHE-TRÉVILLE (LA). .— Z'e 

TRÉVILLE. 

• TOUCHE (CLAUDIÜS GÜIMOND PE 
LA). — Zie GUIMOKD. 

* TOULAK (FRANCISCUS ABRIA-
NUS), lid der gemeenLe van Pu-
rijs, den 10Augustus, te Ton-
louse, in 1761.geboren, kwam 
zich in 1787 te Parijs vestigen 
als muzijk-handelaar. Hij om
helsde met geestdrift de partij 
der omwenteling. Onder het ge
tal der commissarissen geplaatst, 
met het bewaken der dooriuch-

• tige gevangenen des Tempels 
belast, gedroeg hij zich ïn bet 
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begin als eeri der overdrevenste 
derzelve; maar door de deug
den van LODEWJJK XVI getrof
fen , werkte hij te zamen niet 
CLÉRY, om de gevangenschap 
van dien vorst en zijne familie 
te verzachten. Hij was het die 
het stoute ontwerp vormde, om 
LODEWIJK XVII en de prinses
sen te doen ontsnappen. Hij 
trad te dien einde in verstand
houding met den ridder DE JAR-
JAYES , en bewoog den commis-
missaris LEPITRE om aan de 
onderneming mede te werken; 
de besluiteloosheid en de vrees 
van'dezen laatste, deden er de 
uitvoering steeds van uitstellen, 
die eindelijk geheel verijdeld 
werd. Het werd onmogelijk de 
geheele koninklijke familie te 
redden. TOULAN wilde zulks ech
ter ten opzigte van de koningin 
beproeven, wier leven het meeste 
bedreigd werd; maar deze vor
stin' wilde niet van hare kinde
ren scheiden. TÖULAN, door zijne 
gesprekken met de doorluchtige 
gevangene verdacht geworden, 
werd inbechtenisgenomen; het 
gelukte hem echter te ontsnap
pen , en hij begaf- zich naar 
Toulouse, en vervolgens naar 
Bordeattx, alwaar hij zich gedu
rende zes maanden, in de ellen
dige woning van eenen schrijver 
verborgen hield. Nadat zijne 
vrouw onder haren waren naam, 
eenen reispas voor die stad ge
vraagd had , vermoedde men , 
dat haar man er zoude zijn. 
Bij werd ontdekt, op last der 
commissie van algemeene vei
ligheid, in hechtenis genomen, 
naar Parijs gevoerd, en door 

XXIV DEEL. 

de revolulionnaire regtbank, den 
30 Junij 1794, ten dood ver
oordeeld. 

* ÏOULONGEON ( F R A N C I S C Ü S 
EMMANUEL, burggraaf DE), afge
vaardigde bij de Fransebe alge
meene staten, enz., in 1748 te 
Cfiamplitie, in Franclte-Comlé, 
een stadje, waarvan zijne voor
ouders Heeren waren, geboren. 
Hij maakte zeer goede studiën, 
begaf -zich reeds zeer vroegtij
dig in den militairen stand, in 
welken hij zich onderscheidde, 
en was tijdens de omwenteling 
kolonel der jagers. In 1788, 
vereenigde hij zich met de min
derheid van den adel zijner 
provincie, om den koning f e 
smeeken, eenen gelijken omslag 
van belastingen daarleslellen, en 
andere misbruiken, in de ver
slagen aangeduid, afieschaffen. 
Door het baljuwschap Aval, tot 
de algemeene stalen afgezonden, 
behoorde hij tot de eersten zij
ner orde, welke tot de kamer 
van den burgerstand overgingen. 
In 1790, stelde hij voor, om te
gelijkerlijd aan de bekrachtiging 

, des konings voorleleggen , de 
verklaring der regten, de con
sul ulionneele artikelen, en het 
besluit, hetwelk hem subsidiè'n 
verleende. Op den 12 April, 
riep hij de orde van den dag 
in op het voorstel, strekkende 
om de Catholijke godsdienst 
de heerschende in Frankrijk te 
verklaren. In naauwe vriend
schapsbel rekkingen met NECKER 
zijnde, verdedigde hij steeds de 
verrigtingeu van dien minister; 
en toen deze Ie Arcis-sur-Aubé 
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• in hechtenis was genomen, be
werkte hij, dat hij weder in vrij
heid werd gesteld. Hij verhief 
zijne stern tegen de invulling* 
van zijnen naam op de lijst van 
den monarchalen club, en ging 
voort, tot aan het sluiten der 
vergadering, met over verschil
lende onderwerpen te spreken. 
Ónder het schrikbewind wist hij 
aan de vervolgingen te ontsnap
pen. In 1797 werd hij tot lid 
van het instituut benoemd, en 
in 1802 kwam hij in het wet
gevend ligchaam, tot hetwelke 
hij in 1809 andermaal verkozen, 
werd. Hij overleed te Parijs den 
23 December 1812. Er bestaat 
van hem: 1.° eene Fertaling (in 
het Fransch) der commentariën 
van CAESAR, 1813, 2 dl.», in 
12.m0, in 1825 herdrukt j — 
2.,° Histoire etc. (Gesehiedenis 
der Fransch'e omwenteling), Pa
rijs , 1801—1810, 8 d l» , in 
S.TO, of 4 dl.*, in 4.*° met 
kaarten en plans. 

t * TOULOUSE LAUTREC (graaf DE), ' 
in 1755 geboren, was eerst 
militair, doch werd in 1789 
door den adel van het land-
voogdijschap Caslres, ,tot; afge
vaardigde bij de algemeene staten 
van Frankrijk verkozen, alwaar 
hij zich als een der ijverigste 
voorstanders van de monarchie 
gedroeg. In Mei 1790 begaf hij 
zich naar Toulouse, nadat kwaad
willigen hem beschuldigd hadden 
van eene tegenom wen teling te 
willen bewerken, werd hij op 
last der municipaliteit in hech
tenis genomen. Hij vond ijve
rige verdedigers in zijn' vriend, 
den graaf D'AHBLY, en zelfs in 

ROBESPIERRE, die "zijne in .Vrij
heid - stelling bewerkten. Te 
Parijs teruggekeerd, verklaarde 
hij zich tegen de aanvallen der 
muitelingen. Hij verdedigde twee 
Corsikaansche afgevaardigden, 
door MIRABEAU aangeklaagd, In 
1791, verhief hij zijne stem, 
in het belang van den maar-

• schalk DE CDSTINES, en vraagde-, 
doch vruchteloos, dat hij even 
als de maarschalk DE BROGUE 
zou worden behandeld. Naden 
afloop der' zittingen begaf lrij 
zich naar Spanje, werd als 
't ware het, hoofd'der uitgewe
kenen in dat koningrijk, en 

- trachtte de zuidelijke provin
ciën (van Frankrijk) in op
stand te brengen. In 1795, 
begaf hij zich naar Rusland, 
nam er dienst, en ging daarop • 
met verlof naar Berlijn en Wee-
nen. In eerstgenoemde dier 
hoofdsteden teruggekeerd, zag 
hij zich aldaar, op verzoek van 
eenen bankier, JOSIG genaamd, , 
die beweerde dat de graai hem 
valsche assignaten had verkocht, 
onverwacht in hechtenis geno
men. De Russische afgevaardigde 
en al de uitgewekenen recla
meerden tegen deze schandelijke 
beschuldiging, en na verloop 
van eenige dagen, kwam de 
graaf B'ALOPEUS aan, met bet 
bevel, van hem in vrijheid te 
stellen. Het was te laat, oe 

graaf DE TOULOUSE , had zich, 
daar hij zich verbeeldde dat zijne 
eer voor altijd geschandvlekt 
was, door een pistoolschot van 
het leven beroofd. Vooraf echter 
had hij brieven, vol edele ge* 
voelens en waardigheid, geschre-
ven aan de keizerin van Rusland, 
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aan den koning van Pruisscn 
en aan zijne familie. 

TOUR (GEORCE DË LA) , hoog
leeraar der kruidkunde, aan de 
universiteit van Padua, in 1688, 
in den ouderdom van 81 jaren 
overleden, is bekend door twee 
zeer gezochte werken. 1.° eene 
Geschiedenis der planten, onder 
dezen titel: Driadiim, Hama' 
driadum, Ghloridisque Triuni' 
phus, Padua, 15S5J ;infpl; — 
2.° Catalogus • pïantarum hord 
Palavini, 1662, in 12.mo 

Tour. D'ADVERGNE (HENDRIK: 
DE LA), hertog van.Bouillon, en 
prins van Sedan, in 1555 ge
boren, diende eerst KAREL IX, 
bij het beleg van la Roehelle, 
in 1573, omhelsde vervolgens 
de zoogenaamde hervormde gods
dienst, deed in 1575, verschei
den steden van Périgord, ten 
gunste der protestanten aan bet 
muiten slaan, en verbond zich 
aan de partij van den hertog 
van .Alencon, die hem het land-
voogdijschap van Touraine gaf. 
In 1581 bij Kamerijk, door de 
Spanjaarden krijgsgevangen ge
maakt , verkreeg hij eerst na 
verloop van 3 jaren zijne vrij
heid weder. HENDRIK IV liet 
hem in 1585, in Guyenm ach
ter, om aan de strijdkracht der 
catholijken het hoofd te bieden, 
en bediende zich in het volgende 
jaar van hem bij den slag van 
Coutras, en in 1590, bij de be
legering van Parijs. In 1592,. 
werd hij tot maarschalk van 
Frankrijk verheven, en bleef 
nog steeds in dienst. Hij kwam 

vervolgens in oneenigheid met 
HENBRIK IV, en leefde itt eene 
soorl van afzondering, tot aan 
zijnen dood in 1623 voorgeval
len. Men heeft van hém Gedenk
schriften van heigene wat er in 
zijnen lijd is voorgevallen, sedert 
het begin der regering van KA-
REL IX tot op de belegering van 
Monsegnr in Auvergne, Parijs, 
1666, in 12.m° Deze gedenk
schriften beginnen niet 1560y 
en eindigen met 1586. Men 
vindt er vele belangrijke bijzon
derheden in, uit de regeringen 
van KAREL IX en HENDRIK IV, 

TOUR D'AÜVERGNE (FREDERIK 
DE LA), hertog van Bouillon, 
oudste broeder van den burg
graaf van TURENDE, voerde eerst 
met roem de wapens voor den 
prins van Oranje, tegen de' Span
jaarden, doch verbond zich, in 
1635, aan de dienst van Frank
rijk. Dit rijk was toenmaals 
vol misnoegden: de hertog van 
Bouillon liet zich door den 
stroom medesiepen, en droeg 
veel bij tot de overwinning, 
welke zij in het gevecht Van 
la Marfée behaalden. Met het 
hof verzoend, werd hij tot lui
tenant-generaal 'van hefc leger 
van Italië benoemd; inaar na 
beschuldigd te zijn van de za-
menzwering van GINQ-MARS be
gunstigd te hebben, werd hij 
te Casal in hechtenis genomen, 
en kreeg zijne vryheid niet 
anders terug dan door den af
stand van zijne souvereinileit 
van Sedan. De hoop van de
zelve welligt terugjlebekomen, 
wikkelde hem, kort daarna*» 

2 
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onder het regentschap der ko
ningin-moeder, in den burger
oorlog. Hij werd de ziel zijner 
partij. Doch, na verloop van 
eenigen tijd, legde hij, het zij 
uit tegenzin, het zij uit ver
langen naar rust, de wapens 
neder, en verzoende zich met den 
koning, die hem in vergoeding 
van Sedan, de hertogdommen 
Albret en Chateau-Thierry,^mx-
aan het pairschap verbonden was, 
de graafschappen van Auvergne 
en Evreux enz., schonk. Hij over
leed in 1652, in den ouderdom 
van 48 jaren. Een zijner zonen is 
bekend onder den naam van 
kardinaal DE BOUILLON (zie dat' 
artikel). 

TOUR D'AUVERGNE (THEOPHILUS 
MALO CORRET DE LA), bijgenaamd 
de eerste Fransche grenadier, 
den 23 November 1743, te 
Carhaix in Bretagne geboren, 
stamde af van het doorluchtige 
huis van BOUILLON. De wettig
heid dezer afstamming werd hem 
betwist; maar een besluit van 
het hof des parlements mag-
tigde hem, er den naam en de 
wapens van te voeren. Na in 
het collegie van Quimper, en 
daarna in de militaire school, 
in welke hij zich onderscheidde, 
te hebben gestudeerd, begaf hij 
zich onder het regiment van 
Angoumois, en ging voort, met 
al de oogenblikken, waarover 
hij kon beschikken, aan de 
studie toetewijden. Ook waren 
pen en degen hem even ge
meenzaam. Hij is de schrijver 
eener geachte Verhandeling over 
de Gallische oorsprongen, Parijs, 
1792, van een Woordenboek in J 

vijf-en veertig talen, en vaneen 
Fransch-Kettiscli Woordenboek, 
en hij was bijna alle bekende 
tongvallen meester. LA TOM 
D'AUVEBGNE diende gedurende 
den Amerikaanschen oorlog, 
onder den hertog van Crillon, 
die het Spaansche leger aan
voerde, en, bij het beleg van 
Mahon, boorde hij, onder het 
musket- en kanonvuur der plaats, 
een Engelsch fregat in den grond, 
en verbrandde de proviantsche-
pen des vijands. De koning 
van Spanje zond hem, met eene _ 
jaarwedde van duizend francs, 
die hij van de hand wees, het 
kruis der orde van Calatrava. 
Op het tijdstip, waarop de 
Fransche omwenteling uitbarstte, 
kapitein zijnde, was LA Tooit 
D'AUVERGNE een der eersten, die 
zich ter verdediging van het 
grondgebied in de bresstelden, 
en, in hoedanigheid van oudsten 
kapitein, het bevelhebberschap 
over al de compagniën der, on- > 
der den, naam van Helsclie col-
lonhe, yereenigde grenadieren 
op zich nam. De volgende trek 
zal een denkbeeld geven van w 
onverschrokkenheid van denge
nen , die dezelve aanvoerde: 
voor St. Bastiaan, op eene rots, 
midden in de zee gelegen, werpt 
hij zich met eenen eenvoudige» 
achtponder in eene jol, kowj 
onder de plaats aan, en hield 
zich als-of de Franschen hunne 
geheele artillerie mede aange
voerd hadden; het gelukte hem 
daardoor den bevelhebber schrik 
aan. te jagen, die hem echter 
zeide: » Maar, kapitein, gij hebt 
geen enkel kanonschot tegen de . 
citadel gelost; bewijs mij ten 
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minste de eer, haar te begroe
ten, zoo niet, dan kan ik haar 
niet aan u overgeven." LA TOUR 
Ö'AUVERGNE keert naar zijne jol 
terug, alwaar hij zijnen acht-
pönder in. beweging brengt, be
geeft zich daarop weder naar 
de citadel, waarvan hem de 
sleutels oogenblikkelijk werden 
overgegeven. Zijn gedrag, ge
durende het overige van den 
veldtogt beantwoordde aan dit 
schoone begin; zijn ho§d en 
mantel, welke hij gewoon was, 
al vechtende onder zijnen lin
ker arm. te houden, werden tot 
twintig malen met kogels door
boord , zonder dat hij gekwetst 
werd. » Onze kapitein, zeiden 
zijne grenadiers,' bezit het ver
mogen, om de kogels verliefd 
te maken." Toen men hem, 
als adellijke, wilde afzetten , • 
verzetteden zijne dapperen zich 
met zoo veel nadruk daar tegen, 
dat de vertegenwoordigers zich 
verpligt zagen, hem te eerbie
digen. Nadat de oorlog ten 
einde was, werd LA TOUR D'AU-
VERGKE, op het schip, dat hem 
terugvoerde, door de-Engelschen 
gevangen genomen, en bragt 
achttien maanden op de platte 
vaartuigen door, na verloop van 
welke, hij tot zijn regiment 
terugkeerde; maar men had 
over zijne betrekking beschikt. 
Hij ging alstoen met een pen
sioen het dorp Passy bewonen, 
en wijdde zich toe aan zijne 
leergierige fen vreedzame bezig
heden, toen hij den tfëurigen 
toestand vernam van LE Bai-
GANT (zie dat artikel), aan wien 
de requisilie den laatste zijner 

twee-en-twintig zonen, deneeni* 
gen, welke hem overbleef, om 
zijnen ouderdom te troosten, 
had ontnomen. LA TOURD'AU-
VERGNE , toenmaals 53 jaren öud, 
dient zich dadelijk bij het di
rectorium aan, en verkrijgt den 
jongeling, dien hij aan zijnen 
vader wedergeeft, te mogen ver
vangen. Hij onderscheidde zich 
aan de boorden des Rijns door 
nieuwe heldendaden, tot op het 
tijdstip van het verdrag van 
Campo-Formio, hetwelk hem ver
gunde naar zijne haardsteden 
terug te keeren. Hij verliet 
dezelve kort daarna andermaal, 
om zich bij zijne wapen-bróe-
ders in Zwitserland te voegen, 
Hij ging alzoo met zijn dienst
werk voort, zonder eenige 
andere belooning te willen 

'aannemen, dan die van den 
schoonen bijnaam, door ons aan 
het hoofd van dit artikel uit
gedrukt, en die hem door BO
NAPARTE gegeven werd, met 
eene eere-sabel, welke hij niet 
wilde aangorden alvorens dezelve 
legen den vijand beproefd te 
hebben. LA TOUR D'AUVERGNE 
vond den dood op het slagveld 
van Neubur/j, alwaar (27 Junij 
18Ó0) de lanssteek van eenen' 
hoelaan hem het hart doorboorde. 
Op verlangen zijner krijgsmak-
kers, werd zijn hart in eene 
aschkruik geplaatst, en door 
eenen fourier aan het hoofd 
zijner compagnie gedragen. De 
generaal DESSOLLE liet zijnen post 
vacant, en hij elk appel, begon 
de Sergeant met dezen beroem
den naam, en de fourier ant
woordde: Op het veld van eer 

3 
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gesneuveld. Gedurende drie dagen 
droeg het geheele leger rouw 
over hem. De grond, door den 
grooten TÜRENNE, en zijn' ach
ter neef, als overwinnaars be
treden , heeft zijne overblijfselen 
opgenomen. Nadat derMonifeur, 
bij het verslag over de Gallische 
oorsprongen, gezegd had, dat 
de schrijver van TORENNE af
stamde, haastte zich LA TOUR 
D'AUVERGNE om te antwoorden, 
dat hij alechts'uit eenen bastaard-
tak van het'huis van BOUILLON 
was gesproten. Hij bevond zich 
dikwijls in eenen aan de be
hoefte grenzenden staat. Toen 
hij in Spanje was, bood een 

• volks-vertegenwoordiger, die op 
zijnen invloed snoefde, hem 
zijne diensten aan; » Wel nu, 
zeide LA TODR D'AUVERGNE, vraag 
dan voor m i j . . . . — Om een 
hataillon? een regiment? —-
Neeö, om een paar schoenen." 

TOUR-DU-PIN (JACOBUS FRAN-
CISCDS HENÉ - DE LA), in Bait-
phiné in 1721 geboren, abt van 
Ambmirnay, en groot-vicaris van 
Uiez, onderscheidde zich vroeg
tijdig in den -kansel. In 1755, 
predikte hij gedurende den Ad
vent aan het hof. Zijn gebaar 
was edel en hartelijk, welligt 
zou hetzelve met minder ge
maaktheid, meer waardigheid 
hebben gehad; maar zulks was 
de toon des,redenaars. Hij was 
begonnen met zijne Lofreden 
{Panégyriques) in het licht te 
geven, toen een aanval van be
roerte hem in Juni} 1765, in 
het graf sleepte. Zijne Leerre
den bestaan in 4 , en zijne Lof
reden in 2 dl." Aan zijnen stijl 

ontbreekt noch sierlijkheid, noch 
levendigheid, maar deze hoe
danigheden doen zich welligt 
al te zeer gevoelen. Al te dik
werf maakt hij gebruik van de 
tegenrede (antithese). Zijne toe
passingen der H. Schrift zijn 
geestig, maar niet altijd naauw-
keurig. 

* TODR - DÜ - PIN - GOÜVERNET 
(JOANNES FRANCISCUS, graaf DE 
LA), te Grenoble in 1728 ge
boren , trad de loopbaan der wa
pens in , en onderscheidde zich 
in dezelve, door zijne talenten 
en zijne dapperheid. Hij "was 
luitenant-generaal, toen de adel 
van Saintes, hem in 1789, 
tot afgevaardigde bij de al-
gemeene stalen benoemde. Met 
de minderheid zijner orde, ging 
hij over tot de kamer van den 
burgerstand, sprak met wel
sprekendheid over verschillende 
onderwerpen, en' werd in het 
zelfde jaar tot het ministerie 
van oorlog beroepen. Toen hij 
op den 4 Augustus aan de ver
gadering kennis gaf van zijn6 

benoeming, legde hij tevens 
getuigenis af van zijne gehecht
heid aan hare besluiten: eenige 
dagen later stelde hij een plan 
voor, ter organisatie van het 
leger. De opligting van Mos-
CARD , onder-officier bij het re
giment van Vivarais, van on-
derwerpelijkheid beschuldigd > 
hragt vele discussiën in de ver
gadering te weeg: de minister 
werd beschuldigd, als een der 
voornaamste bewerkers dier op
ligting, maar de linker zijde 
belastte zich met zijne verde
diging , en verklaarde hem, 
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triend der omwenteling te zijn. 
Intusschen nam de insubordinatie 
<onder de troepen hand over hand 
toe; noch legerhoofden, noch 
minister waren in staat, den 
geest van opstand-, die in ver
scheiden regimenten uitbarstte, 
te beteugelen. De graaf LA TOUR-
nu-Pm, beklaagde er zich over 
bij de vergadering, doch zonder 
eenig gevolg. Op den 29 Au
gustus kondigde hij de beweging 
•der Oostenrijkers naar de Ne
derlanden aan* In de beschul
diging betrokken, tegen de' 
overige ministers uitgebragt, 
werd hij verklaard het vertrou
wen der natie verloren te hebben. 
Hij vraagde zijn ontslag, en 
werd den 16 November door 
den heer DUPORTAIL vervangen. 
Na zich bij de Jacobijnen ver
dacht te hebben gemaakt, werd 
hij den 6 Mei 1793, in hech
tenis genomen, en kreeg zijne 
vrijheid enkel weder, om den 
31 Augustus op nieuw gevangen 
gezet te worden. Hij werd als 
getuige opgeroepen in het pro
ces der koningin, en had den 
edelen moed, den lof dier vor
stin te verkondigen , en haar, 
in het bijzijn harer beschuldigers 
en regters, al den eerbied en 
de voorkomenheid te bewijzen, 
welke hij aan haren rang en 
aan hare ongelukken verschul
digd was: dit was zijn doodvon
nis. "Weinige maanden daarna, 
werd hij voor de revolutionnaire 
reglbank gevoerd, en den 28 
April 179,4, geëxecuteerd. 

TOUR (ANTONIÜS JOZEF, graaf 
DE LA). ~ - Zie REZZOKICO. 

TOURETTE (CLARET 1)E LA). 

'— Zie ToURRETTE. 

TOURNEFORT _ (JOZEF PlTTOïi 
'DE), te Aix in Pmvence, ih 
1656, uit eeneadellyke familie, 
geboren, gevoelde, zegt FONTE-
NELLE, zoodra hij planten zag, 
dat hij een kruidkundige was. 
Dikwijls verzuimde hij zijne 
school, om op het veld kruiden 
te gaan zoeken, en om in do 
plaats der taal van de óüdé 
Romeinen, de natuur te be
oefenen. Zijne ouders bestemden 
hem voor den geestelijken stand; 
maar de dood zijns vaders, in 
1677 voorgevallen, liet hem ge
heel meester om zijne neiging 
optevolgen. Hij maakte dadelijk 
gebruik van zijne vrijheid, en 
doorkruiste in 1678, de bergen 

' van Daitphiné en Savooye, In 
1679, begaf hij zich naar Motit-
pellier, alwaar hij zich in de 
ontleed- en geneeskunde ont* 
Wikkelde. Een planten-tuin in 
die stad door HENDRIK IV op-
gerigt, was hem grootelijks van 
'nut. Van Montpellier ging hij 
naar de Pyreneën, alwaar hij 
lot tweemalen door de Spaan-
sche roevers werd uitgeplundéitl, 
zonder dat deze toevallen "ih 
staat waren, zijnen ijver te ver
minderen. De vervaarlijke en 
bijna ongenaakbare rotsen, die 
hem van alle kanten omringden, 
hadden zich voor hem in eonö 
prachtige bibliotheek veranderd. 
Ëene ellendige hut , waarin hij 
sliep , viel eensklaps in. Bijna 
twee uren was hij onder der-
zelver puinhoopen begraven, en 
zou er zeker onder bezweken 

4 • 
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zijn, indien hij niet door anderen 
ware gered geworden. Tegen 
het einde van 1681 keerde, hij 
naar Monlpellier terug, en van 
daar begaf bij zich naar zijne 
geboorteplaats Aix, alwaar hij 
in zijn kruidboek, al de planten 
rangschikte welke hij in Pro: 
pence, Languedoo, Dauphiné, 
op de Alpen en de Pyreneën 
gevonden had. FAGON, eerste 
lijfarts der koningin, beriep 
hem in 1683 naar Parijs, en' 
verschafte hem den post van 
hooglceraar in de kruidkunde, 
bij den koninklijken plantentuin. 
Deze betrekking belette hem niet 
verscheiden reizen te doen naar 
Spanje, Portugal, Holland en 
Engeland. Hij vond alom vrien
den en bewonderaars. HERMAN , 
hoogleeraar in de kruidkunde, 
Ie Lenden, wilde hem zijnen 
.post afstaan, en om hem aan te 
sporen denzelven te aanvaarden, 
gaf hïj hem het vooruitzigt op 
eene jaarwedde van ƒ" 2000,—• 
van wege de algemeene staten. 
Maar TOÜRNËFORT verkoos zijn 
vaderland boven zulke vleijende 
aanbiedingen. Frankrijk was 
niet ondankbaar, de akademie 
van wetenschappen nam hem 
in 1692 in haar midden op, 
én de koning zond hem in 
1700, naar Griekenland en Azië, 
niet enkel om er planten op-
tesporen, maar ook om er waar
nemingen te maken, betrekkelijk 
de geheele natuurlijke historie, 
do oude- en nieuwe aardrijks
kunde en zelfs betrekkelyk de 
zeden, de godsdienst en den 
handel dier volken. Hij wilde 
zich naar Afrika begeven, maar 
do post, die in Egypte heerschte, 

deed hem, na verkoop van twee 
jaren, uit Smyrna naar Frank- ) 
rijk terug keeren. Zijne toglen 
en werkzaamheden hadden zijne 
gezondheid zeer ondermijnd, en 
na by toeval«enenhevigen stoot 
in de borst te hebben ontvangen, 
overleed hij daaraan den 28 
December 1708. Bij. zijn tes
tament liet hij zijn kabinet van 
zeldzaamheden, aan den koning, 
tot het gebruik van geleerden) 
en zijne werken over de kruid
kunde, aan den abbé BIGNON 
na. Beiden .waren zeer aanzien
lijke geschenken. TOÜRNËFORT 
bezat een levendig, werkzaam 
en gehard gestel. Eene natuur
lijke opgeruimdheid verliglte 
hem den arbeid, en z*n'n lig" 
chaam, zoo wel als zijn geest 
was voor de kruidkunde gevormd. 
Zijne voornaamste werken zijn 
l.o Elémens etc. (Grondbeginselen 
der kruidkunde. of handleiding 
tot de kennis der planten), Loti-
me, 3 dl." in 8.v°, 1694, met 
451 platen. Dit werk,_ met » 
het doel geschreven, om in dat 
verbazend getal van planten, op' 
de oppervlakte der aarde uit
gestrooid , orde te stellen, brengt 
dezelve tot 22 klassen, in 142 
onder-afdeelingen gesplitst, door 
welker middel men tot 700 
geslachten komt, die onder zich 
8846 soorten van, het zij aard-
het zij waterplanten: bevatten-
Het, is volgens de bloem en de 
vrucht dat TOÜRNËFORT onder
nomen heeft, de planten te 

rangschikken, welke LINKEDS 
gemeend heeft, beter te onder-. 
scheiden, door de helmstijlljes 

of vezeltjes en stampertjes. De 
» kruidkundigen zijn 'verdeold lus-
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schen deze beide onderscheidings-
wijzen; de meeste hellen tot die 
van LINNEUS over, welke zeker 
groote voordeelen heeft, maar 
tevens ook bezwaren, die tot 
dus verre belet hebben dezelve 
eénen algemeenen bijval te doen 
genieten, en aan TOUIIKEFORT 
Beroemde voorstanders heeft ver
schaft. » Onder de wijzen (zegt 
BUFFON), die over de bevruch-
liging handelen, is die van 
TOURNEFORT de belangrijkste, 
<le vernuftigste en de volledigste. 
Als een man van verstand heeft 
hij •' zijne verdeelingen en uit
zonderingen, met eene oneindige 
scherpzinnigheid, en met het 
meeste beleid gemaakt. LINNEUS 
heeft der natuur geweld aange
daan, zoodanig zelfs, dat hij de 
meest verschillende voorwerpen 
met elkander verwart, hij heeft 
te zamen geplaatst den moer-
heziënboom en de brandnetel, 
de tulp en de barbarisse, den 
ólmboom en den gelen wortel of 
de peen, den rozelaar en de aard-
beiplant, den eikenboom en de 
pimpernel. Deze nieuwe wijze 
heeft nog andere wezenlijke ge
breken. Naardien de kenmerken 
der geslachten, aan oneindig 
kleine deelen ontleend Worden, 
zoo moet men om eenen boom 
of eene plant te herkennen, 
steeds met het vergrootglas ge
wapend zijn: de grootte, de ge
stalte, het uitwendig aanzien, 
de bladen, alle in het oog val
lende deelen, dienen verder tot 
niets; het zijn slechts de vezel
tjes , en indien men deze niet 
kan ontdekken, weel men niets, 
heeft men niets gezien. Deze 

groote boóin, welken gij ontdekt, 
is welligt slechts eene pimper
nel , men moet zijne vezelljes 
lellen, om te welen wat hel is, 
maar ongelukkiglijk voor, het 
stelsel zijn er planten diö geene 
vezeltjes, meeldraadjes ofhelm-
slijlljes hebben, er zijn planten, 
welker getal van helmstijlfjes 
verschilt: en zie daar hoe de 
methode, ondanks hel scherpste 
vergrootglas te kort schiet." 
Deze aanmerkingen zijn echter 
niet altijd beslissend, vooral 
niet volgens eerten natuurkun
dige , die soms zeer bondig rede
neert. » Ik heb mij verbeeld, 
zegt hij, dat het schoothondje 
tot het zelfde geslacht behoorde 
als de groote Deensché dog; dat 
er wel geslachten waren, min
der verschillend met betrekking 
tot de grootte, en de gedaante 
dier beide wezens van het zelfde 
geslacht; dat het schoothondje, 
noch de grootte, noch de ge
daante, noch Aa uitwendige hou
ding , noch het haar van den 
grooten dog had. En ik heb 
gezegd: Indien in den onver-
anderlijken loop der natuur-, 
waarin stelsel noch willekeur 
iels te zeggen hebben, de clas-
sificatiën zulke toenaderingen 
gedoogen, kan-men dezelve dan 
aanstootelijk vinden, in eene 
blootelijk kunstmatige bepaling, 
en die als zoodanig wordt voor
gesteld? Heigene wat de heer 
DE BUFFON er bijvoegt, dat er 
planten zijn, die geene meel
draadjes ofhelmstijlfjes hebben, 
en andere, waarvan dezelve 
verschillen , is van meer gewigl. 
Maar heeft üebevruchiiijing ook 

5 ' ' 
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, niet hare onregelmatigheden?" 
— TOÜRSEFOKT heeft van zijne 
Grondbeginselen eene vollediger 
uitgave ïn het Latijn geleverd , 
onder den titel van hstituliones, 
tei herbarice, 1700, 3 dl.n in 
4. t0: de Fransche uitgave.wordt 
scchter meer gezocht,, wijl de 
platen der zelve minder afgesleten 

.zijn, dan in die der Latijnsche; 
—• 2.° Corollarkm lnstüulionim 
rei herbarice, 1793, waarin hij 
het publiek de ontdekkingen 
mededeelt welke hij op zijne 
reis naar hel Oosten betrekkelijk 
de planten heeft gemaakt; — 3.° 
Melation etc. {Verhaal eener Reis 
naar den Levant, op last des 
konings gedaan), Louvre, 17] 7, 
2 dl.11 in 4. t 0 , en te lytrn her
drukt, 3 dl.« in 8.™; — 4.'° 
Histoire etc. [Geschiedenis der 
planten, uit den omtrek van 
Parijs), Louvre, 169S, in 12.m°, 
herdrukt in 1725, 2 dl.» in 
12.m0 enz. 

TOÜUNELY (ÏÏOXORÉ) , leeraar 
van het gesticht en de maat
schappij der Sorbonne, Ie Antibes, 
in 1658 van geringe ouders ge
boren. Even als SIXTÜS V, hoedde 
hij de varkens, toen na op den 

' weg van Parijs, een rijtuig te 
hebben ontdekt, hem de lust 
hekroop, om zich naar een' zijner 
ooms te begeven, die te Saint-
Germain V Autserrois, eene ge
ringe belrekking bekleedde. Het 
was aan dezen goeden priester, 
dat hij zijne opvoeding te dan
ken had. De levendigheid van 
zijnen geest en zijne talenten 
verschaften hem beschermers. 
Hij werd in 1686 tot leeraar der 
Sorbonne bevorderd, werd in 

1688 hoogleeraar in de godge
leerdheid te Döuai. Eenigen 
tijd daarna verkreeg hij een 
kanonikaat in Sainte - Chapelle 
te Parijs, eene abdij, en ein
delijk eenen hoogleeraarsloel in 
de Sorbonne. De abbé TOURNELY 
bekleedde denzelven gedurende 
24 jaren, met den meesten roem, 
en deed eerst in 1716 afstand 
van denzelven. Hij openbaarde 
eenen groolen ijver tegen de 
voorstanders van JANSENIOS , en 
verklaarde zich bij elke gele
genheid, tegen hen, die de 
besluiten der Kerk verachtten, 
Ligtelijk kan men gevoelen, dat 
de jansenisten hem,, na dit alles, 
niet gespaard hebben. Volgens 
hen, hééft hij zich enkel tegen 
dezelve verklaard, om zijne for
tuin te maken, en heeft hij 
alzoo tegen zijne eigene over
tuiging geschreven. Dusdanig 
is ten allen tijde de sekte-geest; 
door zich voor denzelven, te 
verklaren, kan men niet dan 
een groot man zijn. Doch mogt 
men den moed hebben, zich 
tegen denzelven te verzetten, 
zoo moet men zich allerlei las
teringen getroosten. Een aanval 
van beroerte beroofde hem van 
het gezigt, 'en sleepte hem ia 
1729 in het graf. Deze geleerde 
bezat geest, vlugheid en kunde. 
Men heeft van hem eene Vol
ledige Godgeleerdheid, in het 
Latijn, 16 dl." in8.vo, [waarbij 
men voegt Cantinuatio prokc-
iionum theologicanm, IITOOT-
mix, auct. collect. 17 dl>, » 
8.™j Deze godgeleerdheid eene 
der meest methodische en dui
delijke, welke er bestaan, is te 
Venetië, in 16 dl.» -in 4.<° her-
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drukt. Men heeft zich in dezelve 
de vrijheid gegeven verkortingen 
te maken, welke den uitgever 
niet tot eer hebben verstrekt. 
De uitgave van Keulen is vol
gens die van Venetië gevolgd. 
Men heeft drie verkortingen van 
dezelve: de l.e is van MONTAIGNE, 
"leeraar der Sorbonne; de 2 . e , 
minder uitgebreid, is van ROBBE , 
en de 3.°, die de beste i s , is 
in 1774, in het licht verschenen, 
men heeft dezelve te danken 
aan COLLET, priester der con
gregatie van den E. LAZARUS. 

TOÜKNEMIKE (RENÉ JOZEF DE) , 
een Jesuit, in 1661, te Rennes, uit 
een der oudste huizen van Bre-
tagne. geboren, werkte langen 
tijd aan het Journal de Trevoux, 
enwasbibliolhekarisderJesuiten 
van het professie-huis van Parijs. 
De meeste geleerden dier hoofd-, 
stad beschouwden hem als hun 
orakel. Alles behoorde tot zijnen 
werkkring: heilige Schrift, god
geleerdheid , schoone letteren, 
gewijde en ongewijde oudheid , 
critiek, welsprekendheid, dicht
kunde zelfs. Met eene levendige 
verbeeldingskracht paarde hij 
eene weinig gewone en ver
scheidene geleerdheid. Hij bezat 
een zeer mededeelzaam karakter, 
vooral ten opzigte van vreem
delingen. Deze Jesuit overleed 
te Parijs in 1739. Men heeft 
van hem: 1.° een aantal Ver
handelingen, 'm het Journal 
de Trevoux verspreid. Hij heeft 
dit werk niet alleen door ver
handelingen, maar door geleerde 
ontledingen verrijkt. Dit dagblad 
is met de Jesuïten vervallen en 
niets bewijst heter deszelfs ver

dienste, dan de vruchteloos 
aangewende pogingen, om het 
te doen herrijzen; de abbó Au-
BERT en de heeren CASTILHON, 
die zulks beproefd hebben, zijn 
niet beter geslaagd, dan de 
overigen; — 2.° eene uitmun
tende uitgave van MENOCHIUS, 
2 dl.», in fol. 1719, met ge
leerde Verhandelingen verrijkt; 
— 3.° eene uitgave van de. 
geschiedenis der joden door 
PKIDEAÜX, 6 dl,™, in i2 . m «; — 
4.° eene Verhandeling, in hand
schrift, legen pater HARBODIN, ' 
waarvan hij een der vurigste 
tegenstanders was. Hij had het 
tweede deel der Geschiedenis 
van Gocls-volk, door pater BER-
RÜÏER achter het slot geborgen, 
en wilde niet gedoogen dat het
zelve publiek zou 'Worden ge
maakt; hij las van tijd tot tijd 
met eenige uitgezochte vrienden, 
eenige stukken uit hetzelve, en 
gaf zijne critiek op dezelfde 
plaatsen lucht, die het later 
hebben doen veroordeelen. Hij 
is het, die door voorlestellen 
de punctuatie der beroemde 
voorzegging van JACOB : Non au-
feretur sceptrum de Juda el dux, 
de femore ejus donec veniat qui 
mittendus est (Genesis XLIX, 
10) te veranderen, de verklaring 
van dien tekst zeer vereenvou
digd heeft; men weet dat de 
punctuatiè'n des Bijbels van later 
dagteekeningzijn, en dat dezelve 
oudtijds quasi mum verbum ge
schreven was. [Een der be
langrijkste werken van pater 
TOÜBNEMINE is zijn Brief over do 
onsterfelijkheid der ziel en de 
bronnen des ongeloofs, October, 
1735. Dit is een antwoord aan. 
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VOLTAIRE, die hem verzocht had, 
hem behulpzaam Ie zijn in de 
oplossing zijner twijfelingen]. 

TOORNEÜR (PETRUS LE) , in 
1736, Ie Valognes, in Neder-
Normandijè' geboren, is bekend 
door een aantal goede vertalingen 
in het Fransch. Hij heeft steeds 
in de vergetelheid en in de af
zondering der letteren geleefd, 
daar hij tot geenerlei genootschap 
behoorde, en de studie uit smaak 
en mei verlangen om nutlig te 
zijn beminde. » Hij heeft, zegt 
de schrijver der Drie eeuwen, 
onder de vertalers eene zeer 
zeldzame verdienste gehad, na
melijk die van zijn oorspronkelijk 
te overtreffen. De Nachten van 
Yoimg, zoodanig als hij dezelve 
in het Fransch heeft geleverd, 
worden boven het Engelsche 
werk verkozen. Weinige boek
werken hebben zoo veel opgang 
gemaakt . als dit, en weinige 
zijn het meer waardig geweest. 
LE TOORNEBB. heeft de kunst 
verslaan, om door eene even 
zoo krachtvolle als verhevene 
tint, de denkbeelden van den 
door hem vertaalden treurigen 
en zinrijken dichter te ver-
fraaijen." Zijne vertaling van 
SHAKESPEARE, en voornamelijk 
de. verhandeling, welke dezelve 
voorafgaat, heeft hem bij VOL
TAIRE de namen verdiend van 
deugniet, guit, gedrogl, o?ibe-
schaamde, domkop, en heeft 
de eigenliefde van den zooge-
naamden fllozoof, daardoor al
leen dat men een' ander meer dan 
hem prees, zoo zeer verbitterd, 
dat hij zich in staat gevoelde, 
via eenen kwaden slag la begaan. 

(Zie zijnen Brief aan den graaf 
D'ARGENTAL, 15 Npvbr. 1776). 
Nog heeft men van hem: Lof
rede van den maarschalk BÜ 
MUY, Vertalingen vanCLARissE, 
OSSIAN , der verschillende wer
ken van YOUKG, van de reis naar 
de Kaap de goede Hoop, door 
ANDREAS SPARMANS, en van het 
uitmuntende werk van JEDJÏKS, 
over de klaarblijkelijkheid des 
Christendoms. Het is te bejam
meren, dat, wegens eene kwalijk 
begrepene kieschheid, of wijl 
hij al de redeneringen van den 
Engclschen schrijver niet begre
pen }ieeft, hij dit werk, der 
overweging der ware wijsgeeren 
zoo zeer waardig, op eene wijze 
verminkt en ontsierd heeft, die 
het onkenbaar'moet maken. Hij 
eindigde de vertaling van het 
Leven van FREDERIK, vrijhei 
van TRENCK, 3 dl.11,'in 12.m0. 
toen hij le Parijs, in 1788 
overleed. Zeker is het dat luj 
een onderwerp had kunnen kie
zen , hetwelk zijne inspanningen » 
waardiger was, en wat onbe
grijpelijk zal schijnen, is dat 
LE TOUUNEÜR verscheiden ge-
drogtelijke trekken heeft behou
den, welke de B***, eerste 
vertaler dezer Levensbeschrijving 
had weggelaten. Men beweert 
dat hij daardoor heeft willen 
voorkomen, dat men zich be
drage, betrekkelijk het ware 
karakter van den berüchten ge
vangene. 0$ elkander tijdstip 
zou deze bedenking LETOURNË«B 

regtvaardigen, maar wij z'Un 

ongelukkiglijk tot een tijdvak 
genaderd, waarin do voorbeelden 
van boosheid aanmoedigingen 
zijn, en waarin men moet vree-
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zen, dat onze jonge losbollen, 
•weiverre van TRENCK te laken, 
in bekoring zijn, van hem toe-
tejuichen. DE SANCY heeft voor 
dezen beroemden vertaler het 
volgende grafschrift vervaardigd : 

C/i-gil 1'óloquont I.H TouitKEOtt, 
ü'YoVNe imiuteur iicldlo; 
Si digne d'èlre uu bon motlèlo , 
Et jjarl'eaprilet par lo ccsur; 

Sana cclat, sana fauteuil, il lermlnc sa vie , 
Tandis quo telou tel brille u I'acad '̂Hiu» 

ToURNEUX (NlCOLAAS L E ) , t ë 

Rouanen, in 1640, van geringe 
ouders geboren. De neiging, 
welke hij reeds in zijne kindsch-
heid openbaarde voor de deugd 
en de studie, bewoog DU FOSSEJ 
rentmeester te Rouanen, hem 
naar Parijs, in het collegie der 
Jesuiten ie zenden. Van daar 
ging hij over in het collegie 
des Grassins, alwaar hij zijnen 
leergang der wijsbegeerte maakte. 
Na kapellaan te zijn geworden 
van Saint Elienne des Tonneliers 
te Rouanen, onderscheidde hij 
zich door zijne talenten voor 
den kansel en het geweienbe
stu ur. Weldra werd hij naar 
de hoofdstad beroepen en ver
kreeg een beneficie in la Sainle-
Ghapelle, en eene jaarwedde des 
konings van 300 krponen, maar 
zijne gehechtheid aan de heeren 
van PortRoyal berokkende hem 
onaangenaamheden, welke zijne 
onderwerping aan de besluiten 
der Kerk hem zoude gespaard 
hebben. Hij zag zich verpligt 
om de wijk te nemen naar zijn 
prioof schap van Villers-laFère, 
in het diocees van Soissons. 
Hij overleed plotseling te Parijs, 
in 1686. Zijne werken zijn ; 
ï.° Traite etc. (F er handeling 
over de Foorzienigheid, naar \ 

aanleiding van hel wonder der 
zeven brooden); —2.° Principes 
etc. {Grondbeginselen en regels 
van het christelijke leven*, met 
heilzame, en voor eenen tot God 
bekeerden zondaar zeer gewigtige 
raadgevingen)) — 3.° Instructi-
ons etc (Onderriglingen en god
vruchtige oefeningen onder de 
II. Mis); — 4.o la Vie etc. 
(Het Leven van JESÜS CHRIS

TUS) , koel en weinig indruk
wekkend. » Ik heb, zegt een 
beroemd prelaat, in den ouder
dom van 16 jaren, het Leven 
van J. C. door pater DE MON-
TREUIL, 3 dl.», in 12.m« gelezen. 

Dit lezen verschafte mij toen
maals een genoegen, waarvan 
nog niets de herinnering; heeft 
uilgëwischt. Dikwerf heb ik 
in handen gehad een Leven van 
J. C. door LE TOURNEUX. Dit 
boekdeel was klein, maar ik 
heb het zoo langwijlig gevonden, 
dat noch ik, noch de jonge 
lieden, aan welke ik hetzelve 
aanbeval, er toe zijn kunnen 
geraken, om er de helft van uit-
lelezen. En toch J. C. is zoo 
beminnelijk." (Zie BARBAL — 

P . DE. — Ë E M P I S , LABADlë , P A S -

CAL); • 5.° l'Annèe etc. (Het 
christelijke jaar), 1683, en volg., 
13 dl.n in 12.mo Dit werk is 
in 1695, doorINKOCENTICSXU, 

en door. verscheiden bisschoppen 
veroordeeld; het verdiende deze 
schandvlek, wijl de uitgever zich 
dikwerf van de vertaling van 
Mons bediend, en er de over
zetting des missaals door VOISI.N 

in heeft opgenomen, welke in 
1660 door de geestelijkheid van 
Frankrijk, en in 1661, door 
ALEXANDER VII veroordeeld is. 
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(zie RUTH D'ANS); — 6.°. Verlet' 
• ting van den Roomschen Bre-

| vier in het Fransch, 4 dl.n , 
in 8.y0; — 7.° Explication etc. 

l\ {Letterlijke en zedekundige ver-
ij klaring van den brief van den 

f< H. PAULÜS aan de Romeinen)} 
n — 8.° Office etc. (Getijden van 
j1 de H. Maagd) ia het Latijn en in 
, het Fransch, met eene voorrede, 
i aanmerkingen en overwegingen j 
1 — 10.° Catechismus der boet-
I vaardigheid enz. Zijne Fransche 
1 vertaling van den Brevier werd 

•'• gecensureerd door den heer DE 
BARLAY , aartsbisschop van Pa- • 

i rijs, in 1688, hetwelk voor 
| ARNAULD voldoende was, om 
I zich met de verdediging van 
't, denzelvenle belasten. Nog wordt 
(| i aan TOURNEÜX toegeschreven een 
i't Abrcgé etc- (Beknopt overzigt 
[• der voornaamste godgeleerde ver-
l'| handelingen), in 4.l° Bijna al 
I zijne geschriften dragen*het ken-

j , merk van. .de gevoelens eener 
i' partij, in strijd met deplegtige 

P uitspraken der Kerk, en aan 
j welke LE TOURNEDX besloten had 
I alles opteofferen. Men vindt er 
i zelfs andere min of meer dui-
I ' delijk uitgedrukte dwalingen in. 

', De wijze, waarop hij over het 
ij gebed van J. C. in den Olijf-
> tuin spreekt* heeft twijfelingen 
•j verspreid betrekkelijk zijne ge
il , voelens, omtrent de godheid des 
1 Zaligmakers. 

jl, TouBNiÈRjjs(RoBEut), een schil
lij; der te Caen, in 1676 geboren, 

, begaf zich, nog jong zijnde naar 
Parijs, en stelde zich, om zich 
in zijne kunst te ontwikkelen, 
onder de leiding van BON DE 
BOULLONGKE. H'n* legde zich voor

namelijk toe op het portret, en 
slaagde daarin op de beste wijze. 
Daarna schilderde hij geschied
kundige portretten in het klein, 
of ongebonden onderwerpen, in 
den smaak van SCHALKEN en 
GEKARD Douw; TOURNIÈRES begaf 
zich in 1750 naar zijne geboorJ 

teplaats en overleed aldaar twee 
jaren later op eene zeer stichte
lijke wijze. 

TOURNON (FRANCÏSCUS , DE) , uil 
eene beroemde familie, begaf 
zich in de orde van den ÏÏ. AN-
TONIUS DE VIENNOIS, en onder
scheidde zich bij dezelve, door 
zijne bekwaamheid in het be
handelen van zaken, en door 
zijnen ijver voor de Caiholyke 
godsdienst. Hij was een der 
voornaamste raadslieden van ko
ning FRANCÏSCUS I , en achter
eenvolgend aartsbisschop van 
JZmbrum, Auch, Murges en 
Lyon. CLÉMENS VII vereerde hem 
in 1530 met het purper, en de 
koning zond hem als afgezant 
naar Italië, Spanje en Engji-
land. Hij onderscheidde zich niet 
minder door zijnen smaak voor 
de wetenschappen. Hij stichtte 
te Parijs, hot collegie _3V>«r-
non, hetwelk hij later aan de 
Jesuiten gaf. Deze prelaat over
leed in 1562, in den ouderdom 
van 73 jaren, na in de bijeen
komsten van Poissy te hebben 
voorgezeten, waarin zijne wel
sprekendheid tegen BEZA , die 
zich ongepaste spotternijen onr 
trent het altaar-geheim veroor
loofde, schitterde. De Jesuit, 
pater KAREL FLEURT, heeft het 
Leven van TQURNON in het licht 
gegeven , Parijs, 1728; in-8.T° 
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TOURNON (KAREL THOMAS MAIL-
IARD DE), uit eene oude van 
Savooije oorspronkelijke familie 
gesproten, en te Turin, ïn 1(568 
geboren. CLEMENSXI, van zijne 
deugden onderrigt, zalfde hem 
in 1701, tot patriarch van An-
tiochië, en zond hem, in hoe
danigheid* van apostolisch legaat 
naar Sina, om er de geschillen, 
tusschen de missionarissen ont
staan , te regelen. Hij kwam in 
1705 in dat rijk aan. Zijne eerste 
zorg was om bij een mandement 
te. verbieden 'van in.de kerken, 
borden met het opschrift: Aan
bid den Hemel! te plaatsen, en 
de vereering uitleoefenen, welke 

.de Sinezen aan hunne voorou
ders en aan CONFÜCIDS bewij
zen. Hij begaf zich vervolgens 
naar Pekin, alwaar de keizer 
hem, door tusschènkomsl der 
Jesuiten, gunstig onthaalde, en 
zelfs de goedheid had, hem den 
zin der woorden te verklaren, 

, welke hij verboden had in. de 
kerken te plaatsen; maar deze 
gunst was slechts voorbijgaande. 
Hij haalde zich de ongenade 
des keizers op den hals, door 
dien deze verstoord werd, dat 
een vreemdeling, de beteekenis 
der Sinesche woorden beter be
weerde te kennen dan de sou-
verein des lands. TOUIINON vaar
digde den 23 Januarij 1707 een 
mandement uit om tot gedrags
regel te dienen voor de missio
narissen , wanneer zij over de 
eeredienst der Sinezen onder
vraagd werden 5 doch dit man
dement verbeterde zijnen toe
stand niet. Kort daarna werd hij 
op last des keizers naar Macao 
gevoerd, en de bisschop van 

Óonon, zijn apöstc-lïseïi© vika» 
ris , werd verbannen (zie MAI-
GROT). CLEMENS XI zond hem 
in hetzelfde jaar den kardinaals
hoed , maar desniettemin over
leed hij in 1710, in de gevan
genis. Hij was een man, die-' 
eenen vurigen ijver bezat: hij.' 
had zuivere bedoelingen; maar' 
de goede bedoelingen verschoo-
nen de overijlde stappen niet. 
De zijne waren, zulks, en men 
kan niet ontkennen, dat hij te 

1 min ontzag voor de Jesuiten 
had, wier invloed boven den 
zijnen verheven was, en die 
groote zaken in dat rijk ver-
rigt hadden, welke een meer 
verlichte ijver dan de zijne, ge
vreesd had te vernietigen. Men> 
wil dat. hij gezegd zoude heb
ben , dat indien de helsche geest 
in Sina ware gekomen, /rij er 
niet meer kwaad zoude hebben 
aangerigt dan zij. Dit was even 
als of hij zeide, dat de afgode
rij , al do ondeugden en dwa
lingen dier natie (en dit was 
niet weinig gezegd), oneindig 
beter waren, dan het door de 
Jesuiten gepredikte Evangelie. 
Het is dus niet waarschijnlijk, 
dat hij eene zoodanige redene
ring gehouden Jiebbe. Ofschoon 
men de hevigheid van zijnen 
ijver niet kan regtvaardigen, 
kan men echter het reglement 
niet laken, hetwelk, uit het-
oogpunt van tucht, en zonder 
iets omtrent den aard der zaak 
te beslissen, de Sinesche pleg-
tigheden verbood. CLEMENS Xï 
schonk aan dit reglement zijne 

• goedkeuring. » Bome, zegt een-
onpartijdige geschiedschrijver y 
had volmaakt we! ingezien, dal 

http://in.de
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zijn eigen gezag wel een vol
strekt verbod, maar niet onbe
paald èn leerstellig, over den 
grond der betwiste punten uit
spraak kon doen. Het geschil 
betrof geene leerstellige onder
werpen of den zin der geschrif
ten van eenengodgeleerde, wiens 
natuurlijke regters de (aal ver
stonden ; maar een geschiedkun
dig of liever twijfelachtig punt, 
over den geest in welken vol
ken , vier of vijfduizend mij
len van elkander verwijderd, 
hunne plegligheden uitoefenden 
en eenige woorden, waarvan de 
zin onbekend was, aan degene 
die uitspraak moesten doen; 
men kon de hiertoe noodige toe

lichting niet anders bekomen, 
dan uit het binnenste van Azië, 
door middel der missionarissen, 
welke in die gewesten waren 
grijs geworden; en die missio
narissen , evenzeer verdeeld in 
gevoelens, als in neiging en in 
belangen, vraagden zelve, de 
toelichtingen en uitspraak van 
Rome. Het is daarom (lat. de 
heilige apostolische Stoel, even
zeer bestuurd door den geest 
van wijsheid , als door dien van 
waarheid', zich heeft bepaald lot 
de regeling van het punt van 
tucht, die tot zijn: gezag be
hoorde , zonder het wezenlijke 
geschilpunt aan te raken, waarin 
hij niet. kon doordringen (*)• 

redel ï ' aan 8 "^ J T f f ' iT ^ a y i ü g .der Sinescho plegligheden, 
waren J domfnikLÏ !,erk «™Sen der inwoners des landV geg<™1 

™in7 'Jh* ,(Iorainikanen *an hunnen kant onbuigzamer, wilden zelfs 
E v feS» D e ,koPe™ ««Mg weS d o o l S n 1* 
g durende 2 i l # ( ' Wy TOen h « ie rook offerde. De besnijdenis, 
%SS wm In , ?„ ,,d00r t e ,aposte,e,n toe^lalen, werd eindelijk af-

^ X ^ ' ^ ^ i ï l ^ ^ J ^ ^ ,)eWl hadden, d. 
nering aan eene wet ™ » i ! ••; (}an 1,s eene eenvoudige henn
eene gebaand^ hellinï'tot L 7 S L ? 'V* ( ,anken ****«*> ™ IangS 

is het niet"eker of i a L ' S f v l V ' 3 " JESÜSCHIUSTÜSSeleid ^ worde", 
van eene praktijk welk?,* ™ J ? f s gewag zouden hebben gemaakt 
NieuvveVet SnenTra t W ' ,er ™m> t,ie he t heiligdom der 
verdwijnen S S k Su'mPn k L ? / ' ' ^ ^ ""gemerkt «ra hebben doen 
regt, in dit pu« vanTcKpS™ " iafl?lden' dat de dominikanen eerst 
ligen Stoels,? h„" ttiftStf8^loen 2Ü de uitspraak des hei-
zijn, dat de JeSUUen ° o t o U l m {JM 20? m o W te bewijzen 
betreft. ïhana, M tel o ï « n Ö Ï « i 9 b b e n Phad> wat de hoofdek 
gelukt is, om'den wWTZ dZ'^S"'/'001, ««"I'oudencle studiën, 
datgene te verbeteren wat ("ze ve n

PótgLgref8,n. te,doorgronden, en om 
er geene geschillen meeT o « R S Ö ^ halten, zoo bestaan 

n i a e '«^gebruiken, even zoo min als 
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Voor het overige, ofschoon de 
afschaffing der plegtigheden, aan 
den voortgang des evangelies 
nadeelig kon zijn, werd zij ech
ter door de dringendste redenen 
bevolen. De minste grond om 
te twijfelen of dezelve afgodisch 
waren, de vijandschap, welke 
de verdeeldheid van gevoelens 
onder de missionarissen dage
lijks deed toenemen, de bena
mingen van begunstigers der 
afgoderij én vle'yers der afgodi
sche koningen, deongeloovigen, 
getuigen van ergerlijke verdeeld
heden , en het christendom aan 
hunne bespotting blootgesteld: 
dit alles kon ongetwijfeld niet 
anders dan noodlottige gevolgen 
na zich slepen; en om er een 
einde aan te maken, moesten 
allen nevenbedenkingen bezijdigd 
en over het hoofd gezien worden." 

TOBUON (ANTOKIUS), in 1680, 
te Graulhet, in het diocees van 
Castres, geboren, begaf zich on
der de dominikanen, en onder
scheidde zich in zijne orde door 
zijne deugden en zijne werken. 
Hij overleed te Parijs, den 2 
September 1775, en heeft na
gelaten: 1.° Vie etc. (Leven van 

XXIV DEEL. D 

den E. THOMAS VAN AQUINO)', 
1737, in 4 > j — 2.° tie ele. 
(Leven van den H. DOMINICUS), 
1739, in 4.to; -_ 3.<> Histoire 
etc. (Geschiedenis der beroemde 
mannen uil de orde van den 
H. DOMINICUS) , 1743, en vol
gende, 6 dl.» in 4. t 0 , in het 
Italiaansch vertaald, Rome, in 
8.™; — 4.° De la Providence 
(Over de Foorzienigheid), 1752,' 
in 12.mo, een bondig en diep
zinnig werk, waardig om tot 
tegenhanger te', diehen van die 
van SALVIANÜS en LESSIUS O ver 
hetzelfde onderwerp. Men vindt 
in hetzelve eene manier en 
eenen gang van denkbeelden, 
overeenkomstig die van.BossuET, 
in zijne Staatkunde der heilige 
Schrift; — 5." La main etc. 
(De hand Gods op de ongeldovi-
gen), 1756, 3 dl.» in 12,»io. _ 
6.° La Fie etc. (Het Leven en 
de geest van den H. CAROLDS 
BOKROMEÜS) , 1751, 3 dl." in 
12.»°, of 1 dl. in 4.*°; •— 7.» 
VAmérique etc. (Het Christelijk 
Amerika). In de meeste der wer-
lcen van dezen religieus stralen 
vele geleerdheid, uitmuntende 
grondbeginselen, ijver en hoogst 
wyze inzigten door* de beval-

er sedert eene eeuw tussclien de protestanten en ons verschil van ge
voelen bestaat, ten opzigte van de vereering welke wij in onze kerken 
aan de beelden der Heiligen bewijzen (a). — 

(a) Weinig zeker dacht de goede DE FELLER , toen hij voor ruim eene 
halve eeuw deze aanteekehing schreef) dat in het midden der 19." eeuw, 
in het zich beschaafd en verdraagzaam noemende Nederland, de Calho-
lijken door hunne proteslantsche medeburgers nog van heelden-dienst, 
Maria-dienst, afgoderij, en wat al meer is, zouden beschuldigd wórden, 
zoo als vele proteslantsche vlug- en lijdschriften legioJs vak dergelijke 
liefderijke aantijgingen bevatten (Januarij 1848). Vertaler. 



50 T O ü. 

ligheden des stijls doen er zich 
wel is waar karig in voor; maar 
de toon derzelve is hartelijk en 
vol zalving. , 

TouKBEiii (JACOBUS DE) , te 
Toulouse; in 1656 geboren, was 
de zoon van den procureur-ge
neraal bij hét parlement, en 
deed reeds in zijne jeugd vele 
neiging voor de welsprekendheid 
blijken. De hoofdstad scheen 
hem het geschiktste toe, om 
zich in de regtsgeleerdheid en 
schoone letteren te ontwikkelen. 
Hij begaf zich derwaarts, 'en 
behaalde, in 1681 en in 1683, 
den prijs der Fransche akade
mie, Deze maatschappij opende 
voor hem hare deuren, even 
gelijk de akademie van schoone 
letteren hem reeds vroeger in 
haar, midden had opgenomen. 
Toen de Fransche akademie den 
koning haar Woordenboek aan
bood , was TOÜRREIL aan het 
hoofd van dit ligchaam; hij ver
vaardigde bij deze gelegenheid 
28 verschillende complimenten, 
die alle bijzondere bevalligheden 
hadden. Zijn voornaamste werk 
is eene Fransche Vertaling van 
verscheiden redevoeringen van 
DEMOSTHEISES. Het is te bejam
meren , dat, terwijl hij aan de
zen redenaar de sieraden der 
kunst heeft willen geven, hij 
somlyds de eenvoudige en on
gekunstelde bevalligheden der 
natuur verstikt heeft. Hij tracht 
verstand aan eenerfman te ge
ven, die voornamelijk schitterde 
door zijne genie. Men moet ech
ter regt laten wedervaren aan.de 
beide Voorreden, welke hij aan 
het hoofd zijner vertaling heeft 

geplaatst'; De slaat van Grie
kenland , ten tijde van DEMOS- < 
THEKES, wordt er met even zoo 
vele geleerdheid als bekwaam
heid in voorgesteld. TOÜRREIL 
was billijk en opregt, beproefd 
tegen vrees en baatzucht, zon
der ander vermaak, dan dat van 
liefde voor de letteren, zonder 
andere eerzucht, dan die om 
de pligten eener naauwgezelle 
reglschapenheid te .vervullen. 
Hij belette de aanneming van 
den abbé DE CHAÜLIEO , bij de 
Fransche akademie. TOÜRREIL is 
een dergenen, welke het meest 
hebben bijgedragen tot de iïe* 
cueil etc. (Verzameling van Ge
denkpenningen , betrekkelijk de 
voornaamste gebeurtenissen der 
regering van LODEWIJK XIV), 
herdrukt in 1702. Dezeuilgave 
verwierf hem eene vermeerde 
ring der, jaarwedde, welke het 
hof hem had toegestaan. Hij over
leed in 1714. De abbé MASSIEÜ, 
heeft ia 1721 zijne Werken, in , 

.2 "dl.» in-.4.*°,. en 4 dl.» u 
12.1»0 in het licht gegeven. 

* TotJRRETTE (MARCTJS ANTO-
HIDS LODEWIJK CtARET BE U), 
een natuurkundige, te Lyon, w 
1729 geboren, was de zoon van , 
eenen president der regtbankt 
die tevens hoofdman der koop
lieden was. Zijne bij de Jesuiten 
begonnen studiën werden ten 
einde gebragt in het collegie van 
Harcourt te Parijs, en hij w-
kleedde vervolgens gedurende 
twintig jaren in zijne geboorte
plaats eenen post bij de mag' 
stratuur, van welken hij eindelijk 
afstand deed, om zich geheel 
aan zijnen smaak voor de na-
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tuurlijke historie te kunnen toe
wijden, de dierkunde (zoölogie) 
en de bergstofkunde (mineralo
gie) schenen in het begin zijne 
aandacht bezig Ie houden, en 
later legde hij zich op de be
oefening der kruidkunde toe. 
Reeds in 1763 had LA TODURETTE 
eene zeer aanzienlijke verzame
ling van insekten, en eene tal
rijke reeks van stalen, uit de 
mijnen van het Lyonnesche, van 
Dauphiné en van- Auvergne bij' 
eengebragt. Dij voegde er een 
zeer rijk kruidboek bij, en in 
1766, legde hij, boven het stadje 
Abresiü, in een uitgestrekt perk, 
eene kweekerij aan, waarin hij 
alle vreemde hoornen en hees
ters opnam, die zich aan de 
luchtstreek konden gewennen. 
Daarenboven bezat hij te Lyon 
eenen tuin, die meer dan drie 
duizend soorten van zeldzame 
planten vereenigde. LA TOÜR-
RETTE reisde verscheiden jaren , 
door Italië en Sicilië, daarna 
met J. J. ROBSSEATJ naar het 
groote karthuizer-klooster (la 
Grande- Chartreuse, Fr. dep.' der 
Mre), alwaar zij gezamenlijk 
kruiden opspoorden en inzamel
den. Hij onderhield eene gere
gelde briefwisseling met LINNEUS , 
MALLER , ADANSON , JTUSSIEÜ en 
de beroemdste natuurkundigen 
v(in zijnen tijd. Hij was te Lyon, 
gedurende het beleg, hetwelk die 
stad, in 1793 had te verduren, 
en eene long-ontsteking, het 
gevolg zijner vermoeijenissen en 
bekommeringen, sleepte hem in 
hetzelfde jaar in het graf. Be
halve de Lofreden zijner mede
leden bijdeakademievan/^wj, 

willen wij van dezen natuurkun
dige aanvoeren: 1.° pémonstra-
tion etc. (Eerste grondregels der 
kruidkunde), 1766, 2 dl.1», in 
8.T0 j een werk dat hij gezamen
lijk met zijnen vriend ROZIEII 
zamenstelde, dien men soms, 
ofschoon ten onregle,, voor den 
eenigen schrijver van hetzelve 
heeft gehouden. (Zie ROZIEB.) 
Dit werk, voornamelijk bestemd 
voor de kweekelingen der vee> 
artsenijschool, heeft verscheiden 
uitgaven gehad; — 2.°; Voyage 
etc. (Reis naar den berg Pilo), 
1770, in 8.1°; het eerste ge
deelte is toegewijd aan- eene be
schrijving der bergen, en het 
tweede aan de kruidkunde. Er 
komen vele zeldzame planten in 
voor; •— 3.° Ghloris Lugdunen-
sis, 1785, in 8.™, een werk
je, waarvan de kruidkundigen 
veel gebruik maken;— 4.° Con-
jectures etc. (Gissingen over den 
oorsprong der dondersleenen), 
in het woordenboek der delfstof
fen van BERTRAND opgenomen; 
— 5.° Mémoires etc, (Verhan
delingen over de gedrogten onder 
de planten), in het Journal éco-
nomique van de maand Julij 
1761 geplaatst; —• 6.° Mé-
moiré etc. (Verhandeling over het 
helmetUhoCorton of Corsikaansch 
mos), voorkomende in het Jour* 
nal de physique. — 

TOÜRVILLE (ANNA HILARION DE 
COTENTIN,DE), in 1642, in het 
kasteel van Toürville, diocees 
van Coulances geboren , werd in 
den ouderdom van 4 jaren tot 
ridder van Malta benoemd; 

l maar hij • legde er de geloSe»; 
) 2 



niet van af, niettegenstaande hij 
zijne kruistogten met roem had 
volbragt. Na met den ridder 
D'HOCQUINCOÜRT, een stroopschip 
te hebben gewapend, maakten 
zij aanzienlijken buit, en gaven 
bewijzen van den meest on
verschrokken moed. Zij dreven 
zes Algiersche schepen op de 
vlugt, en dwongen 36 galeien 
tot eenen schandelijken aftogt. 
Door hem den titel van scheeps-
kapitein te geven, verbond de 
koning van Frankrijk hem aan 
zijne zeemagt. Hij voerde het 
bevel onder den maarschalk DE 
VIVONNE, in het gevecht van 
Palermo,, waarin hij zich on
derscheidde. In 1677 met den 
titel van schout-bij-nacht ver̂  
eerd, streed hij onder DCQUES-
NE , en verdiende dien vloot
voogd te vervangen. In 1681 
luitenant-generaal zijnde, pos
teerde hij bij klaren dag, het 
eerste galjoot om Algiers te 
bombarderen, welke operatie 
nog nooit anders dan bij nacht 
was geschied. De koning ver
hief hem in 1690 tot onder
admiraal en generaal der zee
magt; met de vergunning om 
de admiraals-vlag te mogen op
steken. Het was in dit zelfde 
jaar dat hij eene overwinning 
op de Engelschen en Hollanders 
behaalden, die toenmaals de 
meesters van den Oceaan wa
ren, la 1692, werd de over
winnaar, op zijne beurt in den 
slag van h Hogueoverwonnen; 
en deze nederlaag was het be
gin van het verval der Fransche 
zeemagt, die zich van dien slag 
eerst onder de regering van 
LODEWIJK X"VI, doch zeer kort-

U. * ; 

stondig hersteld heeft. TOURVIIXE > 
ontving in 1701 den maarschalks- f 

• staf; doch hij overleefde slechts 
korten tijd deze nieuwe waar
digheid , daar hij den 28 Mei 
deszelfden jaars overleed. Men ; 
heeft onder zijnen naam Gedenk
schriften gedrukt, 3 dl.11, in 
12.mo, die noch van hem, noch 
hem waardig' zijn. 

* TOUSSAIN (JACOBCS), TOSSA- | 
NUS; een geleerde beoefenaar der 
Grieksche taal en letterkunde, 
te Troyes in Champagne, in 
1490 geboren. Hij had tot mees
ter den beroemden BDBÉ , die 
hij in Grieksche geleerdheid even
aarde. In 1532 verkreeg hij eenen 
leerstoel voorde Grieksche taal, 
bij het koninklijk collegie van 
Frankrijk, en had tot kweeke-
lingen FRED. MOREL , TURNÈBE, 
HENDRIK ETIENNE, enz. Hijjieeft 
nagelaten, een Grieksch-Laiijnscn 
Woordenboek, Parijs, 1552,w 
fol. Er verscheen te Geneve een ,. 
ander Grieksch-Latijnsch Woor
denboek , in het licht, van BODE. 
TOUSSAIN, GESNER , enz., ge^eW 
Lexicon septem Auctorem, 1662) 
in fol. Ook heeft men hem de 
uitgave te danken der BrUvw 
van BODE" met aanteekcningMi 
Parijs , 1 5 2 6 , in 4 > , #»»« 
1526, in 4. t0; eene uitgave der 
Puntdichten van JOANNES L*S' 
CARIS, 1527', in 8.™, TOOSSAI« 
'overleed in 1547. TURNÈBE sprak 
zijne Lofrede uit. 

* TOUSSAIN', in het Latijn 
TOSSANUS (DANIEL), een prote?; 
tantsch godgeleerde, den 15 JuUJ 
1541, te Montbéliard geboren-
•was de zoon van een' predik3111. 
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dier slad. Hij studeerde te Ba
zel en te Tubingen, kwam ver
volgens in Frankrijk, onderwees 
het Hebreeuwsch te Orleans, 
trad er in den echt, en werd 
er bedienaar des Evangelies. Hij 
liep groot gevaar tijdens den 
Barthdlomeus-moord. Verpligt 
om te ontvlugten, nam hij de 
wijk naar Heidelberg, alwaar hij 
hofprediker van den keurvorst 
FRBDERIK III werd. Bij den dood 
van dien vorst, begaf hij zich 
naar Neustaclt, alwaar hij de
zelfde bediening bij JOANNES GA-
SIMIR waarnam, en er tevens 
eenen leerstoel voor de godge
leerdheid bekleedde. Men beriep 
hem naar Heidelberg terug, om 
er aan de hervorming der ker
ken te arbeiden. Oud en zwak 
geworden zijnde, bood hij den 
akademischen senaat den afstand 
zijner posten aan. Men verlangde 
dat hij dezelve zoude behou
den , en stond hem toe, er de 
bedieningen slechts in zooverre 
van waartenemen, als zijne ge
zondheid er niet onder lijden 
zoude j hij overleed den 10 Ja
nuari) 1602. Zijne voornaamste 
werken zijn: 1.°Instructionetc. 
(Noodzakelijk onderrigt over de 
ware ivijze, om de geesten te 
beproeven), Neustadt, 1579, in 
8.i°; — 2.° Pastor evangelicus, 
seu de legitima evangélicorum 
vocatione, officio et preesidio, 
Heidelberg, 1590, in 8.™; Am-
berg^ 1604, in 4.*o; — 3.o, 
Thesis en Twistschriften. 

D 

-•(*) Moitiïiu zegt te Orlëans. 
noHHE, zegt te Montargis. 

* TOUSSAIN (PAÜLÜS) , zoon 
van den voorgaande, den 27 
September 1572, gedurende.de 
Barthels- moordlooneelen gebo
ren (*). Na zijne humaniora te 
Heidelberg te hebben volbragt, 
ging hij de wijsbegeerte te Al-
torf en de godgeleerdheid te 
Bazel beoefenen, in welke laatste 
Stad hij in 1599 tot het docto
raat werd bevorderd. „In 1618 
was hij' bij de synode van Dord
recht tegenwoordig. De oorlog, 
die in den Palts uitbrak, nood-' 
zaakte hem denzelven te verla
ten. Hij begaf zich naar Hanau, 
alwaar hij als godsdienstleraar 
in 1629 overleed. Men heeft van 
hem: Ifl Fitm et obiluslixmë' 
LIS TOSSAM compendiose expli-
cala narratio, prcecipuos ipsius 
in Gallia Germanique emensos 
labores complectèns, Heidelberg, 
1603, in 4.t°; — .2.» Phraseo-
logia Terentiana, ex comediis 
P. TERENtii Afri confecta, Op-
penheim, 1613, in&v o ;—- 3.» 
Dictimum hebraïcdrum quce in 
libro psalmorum continentwr, 
syllabus geminus, in usus eorum 
qui ad linguce sanctas studium 
accedunt, Bazel ,1615, in 8.™ • 
— 4.° de Bijbel, in het Hoog-
duitsch vertaald, door LUTHER 
met de aanteekeningen van PAU-
LUS TOUSSAIN, Heidelberg, 1617, 
in fol. De aanteekeningen zijn 
dikwerf herdrukt, men oordeelt 
ligtelijk, dat zij in den geest der 
grondbeginselen van het luthe-
ranismus zijn; — 5.° Enchiri-
dion locorum theohgicorum, Ba-

3 

s Dictionnaire universcl van PRW>-
Fr, Vervolgers. 
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sel, 1662, in 8."; — 6fi 
Tmstschriften. 

TODSSAINT (FiUNCISCUS VlNCEN-
TIÜS), advokaat te Parijs, zijne 
geboorteplaats, en ie Berlijn, in 
1772, in den ouderdom van 75 
jaren overleden, verliet de pleit-
zaal om de letterkunde te beoefe
nen. Hij bragt in dat vak slechts 
middelmatige werken voort; 
maar zijn boek over de zeden, 
dat in 1748, in 12.1»" verscheen 
deed zich opmerken door eene 
menigte dwalingen, zoowel met 
betrekking tot de bovennatuur-
als tot de zedekunde, zoodat 
het door het parlement van Pa
rijs veroordeeld werd om door 
beulshanden verbrand te worden, 
TOUSSAINT zelf veroordeelde het, 
en herriep het in de Fclaircis-
sements etc. {Ophelderingen op 
het Boek der seden), 1764, in 
12.<no Ofschoon het werk we
zenlijk laakbaar i s , en dat, 
onder voorwendsel van de\ seden 
te onderwijzen, de schrijver 
ongerijmde grondbeginselen uit
kraamt , en het begrip der in 
hare grondbeginselen onveran-
derlijkste deugden omverwerpt, 
heerscht er echter eene zekere 
gematigdheid in, die het denk
beeld van het bestaan van God, 
van de onsterfelijkheid der ziel, 
van de noodzakelijkheid eener 
godsdienst, en verscheiden voor
schriften der Christelijke zede
leer , zoo als de vergeving van 
verongelijkingen enz. heeft we
ten te eerbiedigen. Deze om-
zigtigheid heeft aan de overige 
filozofen mishaagd, en den schrij
ver den naam doen geven van 
üaptwijn, der sekte. Na Parijs ie 

hebben vorlalen, om zich naar 
Brussel te begeven, werkte hij 
aldaar aan de openbare nieuws
bladen , toen hij in 1764, den 
post van hoogleeraar der wel
sprekendheid, aan de akademie 
van den adel te Berlijn ver
kreeg. Hij gaf aldaar in het licht 
de Vertaling (in het Fransch) 
der Fabels van GELLERT , welke 
in vele opzigten als een oor
spronkelijk werk kan beschouwd 
worden. Men heeft van hem ver
scheiden Verhandelingen, inde 
laatste deelen der Gedenkschrif
ten van de akademie van Ber
lijn. Uit het Engelsen heeft hij 
eenige platte romans vertaald, 
zoo als de Kleine POHPEJUS, in 
12 «o, die in belangrijkheid met 
Klein Duimpje kan gelijk gesteld 
worden; de Lotgevallen wi» WIL
LIAMS PICKLE, 4 dl.«,inl2.m0; 
Geschiedenis der hartstor/ten, 
2 dl.», in 12.™° Aan detincy-
clopedie heeft hij de artikelen der 
regtsgeleerdneid voor de bekle 
laatste deelen geleverd. Ook heeft 
hij medegewerkt aan hetWoW' 
denboek der geneeskunde, 6 dl." 
ia fol., en hij werkte mede aan 
een Woordenboek der Franse^ 
taal, toen de dood hem overviel-

* TOUSSAINT-LOUVERTÜRE, een 
beroemde mulat van Sint-Do-
mingo, in 1745, van.slaafsche 
ouders geboren, verdiende door 
zijn goed gedrag de toegenegen
heid .van zijnen meester, ülfl 

hem het lezen schrijven en r* 
kenen liet leeren. Toen in 1791. 
de negers aan het muiten sloe
gen» trachtte TOUSSAINT, erken
telijk voor de genotene weldaden) 
m de eerste plaats zijnen mees-
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Ier te beveiligen, tegen de woede 
der opstandelingen, door hem 
heimelijk met zijne familie en 
een gedeelte van zijn vermogen, 
naar Noord-Amerika te doen ont-
vlugten. Nadat de vrijheid der 
kleurlingen in Frankrijk was 
uitgeroepen, trad hij in dienst 
der republiek, en zijne schran
derheid , zijn moed en' vooral 
zijne verkleefdheid aan de om
wenteling , verschaften hem eene 
zeer snelle bevordering; hij werd. 
weldra brigade-generaal. Toos-
SAINT voerde in 1796, onder 
ROCHAMBEAO het bevel over eene 
afdeeling van het Fransche leger 
en scheen eerst de orde in zijn 
vaderland te willen herstellen. 
Langzamerhand bevond hij zich 
aan het hoofd eener vermogende 
partij, welke hij als souverein 
bestuurde. Zijne magt nam toe 
naar evenredigheid der zegepra
len , welke hij op de Engelsche 
troepen, behaalde. Hij sloeg de
zelve bij herhaling, in April 1797, 
in het westen van Sint-Domingo, 
en het directorium schonk hem 
eene eeresabel en een .koppel 
pistolen.. In het volgende jaar 
behaalde hij nieuwe voordeelen 
op den vijand. Zonder al te 
zeer zijne ware bedoelingen te 
openbaren, weigerde hij echter 
de commissarissen van het Fran
sche bestuur te erkennen. De 
hagchelijke omstandigheden der 
koloniën, noodzaakten het direc
torium om te veinzen, en, om 
alle verdenking weg te nemen, 
zond TOUSSAINT zijne beide kin
deren naar Parijs, met verzoek 
aan het directorium, hen in de 
christelijke godsdienst te doen 

I opvoeden, want, » indien sij 
goede christenen zijn, zeidehij, 
zullen zij ook goede soldaten 
wezen, en hun vaderland be
minnen." .Gedurende dien tijd, 
voerde de generaal RIGADD het 
bevel in het zuiden, en nadat er 
in 1799 nieuwe verdeeldheden, 
tusschen dien veldheer en Tous-
SAINT ontstaan waren, ontvlamde 
de toorts des burger-oorlogs met 
meer kracht. Ondanks al de po-

; gingen van RIGAÜ», behield zijn 
tegenstander de overhand, en 
werd meester van de geheele 
volkplanting. Oogenblikkelijk 
daarop vaardigde hij eene, am-
nistie uit, waarvan hij eenige 
voorstanders van RIGAÜD uitzon
derde. Nadat er zich onlusten 
in het noordelijke gedeelte geo
penbaard hadden, herstelde hij 
er de orde en ontwapende de 
muitende zwarten. TOÜSSAINT-
LODVEUTURE begaf zich naar dé 
Kaap, en nam 40 gevangenen 
met zjch. Dertien der voor
naamste aanvoerders van den 
opstand, onder welke zich de 
generaal MOZES, zijn neef, be
vond, werden ten doodgebragt. 
'De overigen hield hij gevangen 
tot op den oogenblik, waarop 
zij zouden gevonnisd worden. 
Hij had het beleid, om de blan
ken voor zijne zaak te winnen, 
door de .overwonnenen van dui
zend hatelijke ontwerpen tegen 
hunnen stam te beschuldigen. 
Daar echter de omwenteling van 
den 18 Brumaire de teugels des 
bestuurs in de handen- van BO
NAPARTE had gesteld, zoo begreep 
TOÜSSAINT met Frankrijk tot 
geonen vredebreuk te moeten 

4 
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komen; hij schreef drie brieven 
aan dezen consul. In den eer
sten, van 14 Februarij 1800, 
kondigde hij hem de geheele 
bevrediging der kolonie aan, en 
vraagde tevens, » dat men de be
vorderingen, welke hij ten gun
ste van militairen had gedaan, die 
tot dezelve hadden bijgedragen, 
mogt goedkeuren." De tweede 
brief is van dezelfde dagteeke-
ning, daarin geeft hij verslag 
der beweegredenen van zyn ge
drag, ten opzigtc van ROMMB, 
agent des bestuurs, dien hij ge
noodzaakt had zijne betrekkin
gen nederteleggen, en zich te 
verwijderen. In den derden, 
van den 14 Julij, maakte hij 
aan den eersten consul bekend, 
» dat de centrale vergadering 
van Sint-Domingo zich een con
stitutie had gegeven, en dat hij, 
toegevende aan het verlangen" 
der inwoners, dezelve provisio
neel in werking zoude brengen, 
tot dat zij door het moederland 
zou zijn goedgekeurd." InOc-
tober van het zelfde jaar, zond 
hij eenen agent naar Jathaïka, 
met geheime instructiën, en 
onder het voorwendsel van zwarte 
slaven te koopen; maar, daar 
het Engelschö gouvernement gee-
nerlei betrekkingen met hem 
wilde aanknoopen, zoo deed het 
zynen agent vertrekken. Bij 
eene proclamatie van den 26 
November, waarin hij over de 
behoefte sprak om eene zedeleer 
en eene godsdienst te hebben, 
gaf hij verslag aan het publiek 
van zijn militair gedrag. Hij 
vaardigde bijna gelijktijdig wet
ten uit, die, onder den zedigen 
titel van Reglementen, zeer ge

strenge strafbepalingen bevatten, 
» om, zoo als hij zeide, den 
opstand der vreemdelingen en 
landloopers te beteugelen," en 
waarbij tevens de Catholijke gods
dienst , als godsdienst van den 
staat werd verklaard. Maar al 
deze reglementen hadden geen 
ander doel dan om zijne vijanden ; 
afteschrikken, en om zich in ' 
de gunst der blanken te drin
gen, die door dit middel de i 
terugkeer der oude orde van 
zaken hoopten. Intusschen be
haagden deze willekeurige maat
regelen niet aan den eersten 
consul, die aan TOUSSAINT-LOU-
VERTÜRK eenen brief- schreef, 
waarin hij hem van zijne achting 
verzekerde, eri waarin hij hem 
zeide: » Indien de Fransche 
vlag op Sint-Domingo wappert, 
is het aan u , en aan uwe dap
pere negers, dat hel zulks te 
danken heeft. Boor uwe talenten 
en den drang der omstandig
heden, tot het hoogste bevel- ; 
hebberschap geroepen, hebt gij l 

den burgeroorlog vernietigd.de 
religie en de vereering des. Op
perwezens, waarvan alles uit
vloeit, in eere hersteld.... De 

door u ontworpene constitutie 
bevat vele goede, zaken, doch : 
bevat er ook die met de waar
digheid van het Fransche volk 
strijden.... Ik waarborg u,de 
vrijheid der negers, enz." Hij 
eindigde met hem uitdrukkelijk 
te bevelen, de zending vanden 
generaal LECLERC te erkennen, en 
verklaarde dat hij hem verant
woordelijk maakte voor den te
genstand , welken zijn leger mogt 
ondervinden. Terwijl TOÜSSAINT-
LOUVERTDRE op de trouw zijner 
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troepen, op de blanken, welke 
hij voor zijne partij had weten 
te winnen, op de negers, die 
voor hunne vrijheid vreesden, 
en nog meer op den invloed van 
Bet luchtsgestel rekende, zoo be
sloot hij aan de bevelen van den 
eersten consul eenen nadruk-
kelijken tegenstand te bieden. 
Zoodra hij op den 1 Februarij 
1801 vernam, dat de Fransche 
vloot de kaap naderde, liet hij 
aan den generaal LECLERC en 
VILLARET te kennen geven, 
» dat zijne bedoeling was dat 
zij niet in de stad zouden komen, 
en dat, al mogten zij ook 100 
schepen en 100,000 manschap-, 
pen hebben, hij hun het hoofd 
zoude bieden." De beide gene
raals, gaven op dit meesterachtige 
bevel geen ander antwoord, dan 
» dat indien vóór acht ure des 
avonds hun de sleutels niet 
waren overgegeven, zij Tous-
SAINT tot de gehoorzaamheid 
zouden weten te dwingen." Daar 
deze bij zijne eerste gezindheid 
bleef volharden, zoo begon den 
volgenden dag de generaal LE
CLERC den aanval met de grootste 
hevigheid, en bewerkstelligde 
de landing van zijn leger. Nadat 
de zwarten zulks vernomen had
den , wapenden zij zich elk met 
eene toorts, en al vlugtende 
staken zij de stad en verschei
den naburige, woningen in den 
brand. Daar LECLERC meende 
deze buitensporigheden; door 
een gematigd gedrag, het best 
te kunnen overwinnen, zoo zond 
hij aan TOÜSSAINT zijne drie 
kinderen, met hunnen onder
wijzer CoAPiON. Deze erlelmoe-

D 

dige handelwijze bragl geënerléï 
uitwerksel te weegj en TQUSSAINT 
werd den 17, door den gene
raal LECLERC buiten de wet 
gesteld. Bij Gonaïves,, door het 
Fransche leger geslagen, ver
schanste hij zich met 3000 
manschappen in den hollen weg-
van Couleuvres; maar de gene
raal ROCHAMBEAO tastte hem aan, 
en deed hem 800 man vallen; 
hij drong alstóen met 500 kleur
lingen de bosschen binnen, en 
na er nog 600 anderen bij ver
zameld te hebben, bewerkte hij 
zijne vereeniging met CHRISTOPHE. 
Hij had het ontwerp gevormd, 
om het Noordelijk departement 
in opstand te brengen, en viel 
den generaal DESFODRNEAÜX aan, 
dié hem volkomen sloeg. Hij 

'trok alstoen op Bondon, daarna 
op la Marmelade en de Kaap 
aan, doch werd overal terug
gedreven; vruchteloos had hij 
de landbouwers tot den opstand 
aangespoord. Door een gedeelle 
der zwarten, onder welke zich 
een aantal Jaeobijnen, zijne 
geheime vijanden , bevonden, 
verlaten, onderging hij nog eene 
andere nederlaag, en zag zich 
genoodzaakt, zich aan den ge
neraal LECLERC te onderwerpen, 
die hem vergunde, om inzijno 
woning van Sancey, bij Gonaï
ves, te verblijven, met verbod 
dezelve zonder zijne toestem
ming te verlaten. Een jaar 
later werd TOUSSAINT-LOUVEI^ 
TÜRE in hechtenis genomen, en 
naar Franhnjh vervoerd; men 
verspreidde het gerucht, dat 
hij eenen nieuwen opstand had 
aangestookt. Hij kwam den 7 

5 • 
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Augustus Ie Parijs aan, en werd 
eerst-in den Temple, en daarna 
in het kasteel van Joux, bij 
Pontarlier (dep.1 Doubs) opge
sloten, hij is aldaar in 1803 
plotseling overleden, daar men 
hem voor zijn vuur op eenen 
stoel, dood vond zitten: het boek 
hetwelk hij vóór zijn sterven 
gelezen had, was het Evangelie. 

TOUSTAIN (KAREL FJUNCISCUS), 
een Benediktijner der congrega
tie van den H, MAORUS, in 1700, 
in het diocees van Sées, uit eene 
oude, adellijke familie gebo
ren. Na het Hebreeuwsch en het 
Grieksch te hebben geleerd, wil
de hij zich met alle Oostersche 
talen bekend maken. Hij beoe
fende zelfs genoegzaam het Ita-
liaansch, het Engelsch, het Hoog-
ea Nederduitsch, om zich in 
staat te stellen de schrijvers dier 
verschillende landen te'verstaan. 
Zijne oversten, van zijne talenten 
onderrigtj belastten hem, om, 
gezamenlijk met zijnen vriend 
TASSIN, aan eene Uitgave der 
Werken van den heiligen THE-
ODOIUIS STÜDITES , te arbeiden , 
•welke taak hij liet varen om 
zich enkel met zijne nieuwe 
Handvestkunde (Diplomatique) 
iiezig te houden, waarvan het 
l.V'dl. in 1750 in 4 > in het 
licht verscheen. Na zijnen dood, 
in 1754 voorgevallen, ondernam 
dom TASSIN de voortzetting van 
dit belangrijk werk, en deed 
het in 6 dl.» drukken, waarvan 
het laatste in 1765, is in het 
licht verschenen. Nog heeft men 
van dom TOUSTAW, ter verdedi
ging der bulle ünigmiitns: la 
Venle elc. {De waarheid door 

de dwaling vervolgd),, 1733, 2 
dl.", in 12.»"> Eene verlichte 
godsvrucht, eene diepe nederig
heid , eene buitengewone zacht
heid van zeden, en vele beschei
denheid en geduld, in weerwil 
eener zeer levendige inborst: al 
deze groote trekken maakten het 
portret uit van dezen godvruch-
tigen en geleerden Benediktijner. 

TODTTÉE (D. ANTOMUS AÜGUS-
TINÜS), een Benediktijner der con
gregatie van den H. MAUROS, te 
Biom, in Auvergne, in 1650 ge
boren , en te Parijs, in 1718 
overleden, heeft zich in zijne 
orde beroemd gemaakt door zijne 
godsvrucht en zijne vlijt. Hij 
gaf bewijzen van zijne kunde 
en zijne geleerdheid, door eene 
Uitgave, in het Grieksch en in 
het Latijn der Werken van den 
H. CYRILLÜS van Jeruzalem, Pa
rijs, 1727, in fol. waarin men 
vele naauwkeurigheid vindt. 

* TOWERS (JOZEF), een Engel-
sche geschiedschrijver, in 1737, 
te Londen, in de voorstad South-
wark geboren, werkte, na goede 
studiën te hebben gemaakt, bij 
eenen boekdrukker, en vestigde 
zich later als boekverkooper te 
Londen. TOWERS liet zijnen staat 
varen, om zich onder de sekte 
der presbyterianen te begeven, 
aanvaardde het leeraarsambt on
der hen, en werd predikant eener 
gemeente te Highgaie. Vier ja
ren later, i n 1778, behoorde 
hij tot de predikanten, die met 
doder PRIEC, naar de conferen
tie van Newington-Green gezon
den werden. In 1779, aan de 
universiteit van Edimbwo-tot 
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het doctoraat bevorderd, wijdde 
hij zich geheel aan de letteren 
toe, en gaf geschiedkundige wer
ken in het licht, waarin naauw-
keurigheid en een sierlijke en 
bekuischte stijl worden opge
merkt. De voornaamste zijn: 
1.° Mritsche Biographie, 7 dl.".; 
— 2.° Aanmerkingen op de Ge
schiedenis van Engeland door 
HÜMEJ — 3,° Geschiedenis van 
het leven en de regering van 
FREDERJK II , koning van Pruis-
seh, 2 dl>, in 8.™ Daarenbo
ven Heeft men van hem: -*- 4.° 
Leerreden; —• 5.° eene Verde
diging van LOCKEJ — 6.° staat
kundige Verhandelingen; en hij 
was met KIPPIS 'een der uitge
vers van de nieuwe Brilsche 
Biographie. Hij overleed in 1799, 

* TOWJUEY (KAREL), een En-
gelsche oudheidkundige, in 1737 
geboren. Zijne onnoemelijke for
tuin stelde hem in de gelegen
heid , om een prachtig museum 
tot stand te brengen, zamen-
gesteld uit oude standbeelden, 
gedenkpenningen, handschrif
ten , stukken van Egyptische 
bouwkunde, en modellen der 
schoonste gedenkteekenen van 
Griekenland en Rome. Zijne ver
zameling van gedenkpenningen 
bezat eene groote waarde; ook 
was hij eigenaar van de zeld
zaamste handschriften, onder 
dezelve vond men er een van 
ÏÏOMERCS, waarvan men zich 
bediend heeft voor eene der 
laatste uitgaven. De Eelrurische 
of EtrusMsche Oudheden van 
TOWJNTEY, zijn in het licht ge
geven en verrijkt door HANGAR-
VIUE. TowflLEï overleed in 1805. 

Hij was een der opzieners van 
het Britsch museum, en lid der 
koninklijke maatschappij van 
Londen, en van die der oud
heidkundigen. 

TOÏRAS. — Zie TOIRAS. 

TOZZETTI (JOANNES TARGIONl), 

te Florence, in 1712 geboren, 
legde zich in de universiteit van 
Pisa op de geneeskunde toe, en 
behaalde in 1734 de doctorale 
kroon; hij volgde PETRUS ANTO-
NIUS MICHEU, eenen bekwamen 
kruidkundige, op in hetopzigt 
van den tuin der kruidkundige 
maatschappij van Florence. Het 
kabinet.,' de bibliotheek en de 
handschriften van MICHEU vie
len hem ten deel, op voorwaarde 
laatstgenoemde te herzien en tot 
den druk te bevorderen; maar 
hij gaf er slechts eene proeve 
van in het licht, met de cata
logus der planten van den tuin, 
waarvan hij het opzigt had, en 
dien hij in 1746 verliet, om 
zich met de uitgave van ver
schillende' werken bezig te hou
den, waarvan er eenige in het 
Latijn, doch de meeste in het 
Italiaansch zijn geschreven: l.° 
Verhandeling over de voortreffe
lijkheid en het nut der planten , 
in de geneeskunde, Pisa, 1730, 
in fol.; — 2.° Brief over eene 
zeer talrijke soort van vlinders 
op het einde van Mij 1741, te 
Florence gezien, in 4. l°; —3.° 
Brieven van de beroemde man
nen der Nederlanden, aan M-
TONIÜS MAGLIABECCHIC» anderen, 
Florence,„1746, 2 dl.» in 8.™ 
Hij heeff er in drie deelen bij
gevoegd de Brieven der 'beroemde 
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mannen van Duitschland en Ve
netië; — 4.° Verhaal van eenige 
reizen in verschillende deelen van 
Toskane gedaan, Florence, 1751, 
6 dl.% in 8.vo, en een aantal 
andere werken, bijna alle be
trekkelijk zijne kunst. Hij over
leed te Florence, in 1783. 

Tozzi (LUCAS), in 1640, te 
Aversa, in het koningrijk Na
pels geboren, maakte zich zeer 
bekwaam in de geneeskunde, 
en overleed in 1717, met den 
titel van eersten algemeenen 
arts van het koningrijk Napels. 
CLEMENS XI wilde hem door 
voordeelige aanbiedingen naar 
Rome lokken; doch gaarne of
ferde hij zijne fortuin aan de 
liefde voor zijn vaderland op. 
Zijne verschillende werken ver
schenen te Venetië, .1721, 5 
dl.n in 4 > 

TIUBEA (QOWTUS), een klucht-
dichter van hel oude Rome, 
bloeide ten tijde van ATTILIÜS 
REGULUS. Er bestaat van zijne, 
werken niets meer dan eenige 
fragmenten, voorkomende in het 
Corpus poetarum van MAITTAIRE. 

* TRACY (Pater BERNARDUS 
DESTUTT DE), een godvruchtige 
Iheatijner, en ascetisch schrij
ver, den 25 Augustus 1720', van 
adellijke ouders, in het kasteel 
Paray-le-Fresi, bij Moulins ge
boren. Reeds ia den ouderdom 
van 10 jaren, gaf hij zijn eerst-
gebóorte-regt «m zijnen tweeden 
broeder over, en begaf zich onder 
de theatijnen. Van al de be
dieningen der congregatie, wilde 
mj goene andere aannemen dan 

die van meester der- novicen, 
wijl dezelve strookte met zijnen 
ijver voor alle oefeningen, en 
met zijnen bijzonderen smaak 
voor het geestelijke leven. Hij 
overleed te Parijs, den 14 Au
gustus 1786. Men heeft van 
hem een aantal werken, waar
van de voornaamste zijn: 1.° 
Conférences etc. (Conferentiënof 
Vermaningen ten gebruike van 
religieuse gestichten). Parijs, 
1765 en 1783; — 2.° Confe-
rentiën.of Vermaningen betrek
kelijk depligten der geestelijken, 
1768, in 12.>»o; — 3.". Traite 
etc. {Verhandeling over de pla
ten van het christelijke leven, 
ten gebruike van alle gelomi-
gen), 1770, 2 'dl.«, in 12.™° i 

— 4.o Vie elc. {Leven vm den 
H. GAëTANüs , instdler der re
guliere theatijner geestelijken), 
gevolgd door levensschetsen van 
den gelukzaligen MARINON DB 
SAÏNT-ANDRÉ" AVELLIS, den ae-
lukzaligen kardinaal PAULDS BÖ-

•TJALI van Arezso, van dezelfde 
congregatie, ibid, 1774, in 12.m0i 
— 5.° Vie etc. {Leven van den 
H. _ BRCNO , stichter der Karl-
huïzers, met aanmerkingen over 
dezelfde orde), ibid, 1783, in 
12.™ Men vindt in hetzelve 
het Verslag van de heiligen d»er 

orde, van derzelver algemeens 
oversten, en van de Karthuizers, 
die tot de bisschoppelijke waar
digheid zijn verheven, eene op
gave der Karthuizer-kloosters-
en een register van de oude en 
nieuwere orde-regels. Dit wei* 
bevat daarenboven eene verhan
deling over de verschijning va» 
den kanonik van Parijs, wiens 
uitvaart in de Lievevrouwen-



T 11 A. . 61 

kerk, in tegenwoordigheid van 
den H. BRÜNO gevierd werd; — 
6.° Panégyrique etc. (Lofrede op 
de gelukzalige JOANNA FRANCISGA 
PE CMANTAL), te Moulins, bij 
gelegenheid der gelukzalig-ver%, 
klaring dier dame uilgesproken, 
1753. . Men heeft daarenboven 
van pater TRACY, Aanmerkingen 
op de instelling der thea tijhen 
in Frankrijk, over de gestichten 
dier congregatie, over de thea-
tijnsche nonnen , over de consti-
tutiën en statuten dier orde enz. 

* TRACY (URI), een schrijver 
over het staatsregt (publicist) % 
volbragt zijne studiën met veel 
roem te Oxford, en ontving, 
in 1778, 'den docloralen hoed 
in de regten, in het collegie van 
Jale te Londen. Hij werd tot 
lid benoemd van het lager-huis, 
en bewees gewigtige diensten aan 
zijn vaderland. Zijne Ferhande-
tingen zijn geleerd, dikwerf al 
te gestreng, .maar altijd duide
lijk en naauwkeurig in de re
deneringen , ligte onnauwkeu
righeden, welke hem in het vuur 
der debatten ontsnapten, werden 
vergoed door de vlugheid zijner 
denkbeelden, de kracht en den 
nadruk zijner welsprekendheid. 
Alle partijen kwamen overeen 
in te zeggen dat Engeland nooit 
eenen redenaar had bezeten, 
wiens welsprekendheid die van 
TRACY evenaarde. Zelfs PITT en 
Fox vreesden eenen zoo bekwa
men tegenstander. In- 1796, 
werd hij in de plaats van ÏÏIIA» 
HOUSE, die zijn ontslag had ge
vraagd , tot lid van den raad 
benoemd. TRACY verwaarloosde 
geheel en al zijne eigene fortuin, 

om zich enkel met de openbare 
belangen bezig te houden, en 
hij was even zoo achtenswaar
dig wegens zijne regtschapenheid 
als om zijne talenten. Hij over
leed in 1807, naauwelijks 44 
jaren oud zijnde. 

.'..* TRADESCANT (JOANNES), een 
beroemde Hollandsche reiziger, 
naar men meent de zoon vak 
eenen tuinier van KAREL I , ko
ning van Engeland, die'te Lam-, 
beth eenen tuin met zeldzame > 
planten aankweekte. JOANNES." 
doorkruiste verscheiden landen 
van Europa, bezocht naauw-
,keuriglijk Turkije, Griekenland, 
Egypte, Barbarvjë, en bragthet 
eerst eene verzameling van zeld-
zaamheden bijeen, die de vrucht 
zijner reizen waren, en waarvan 
er onder den titel van Museum 
Tradescantianum, Londen, 1656, 
in 8.vo , eene beschrijving ge
drukt is. Hij vestigde zich in 
Engeland onder KAREL I I , en 
overleed aldaar in 1662. Nog 
vindt men het graf der TRA-
DESCANTGN , op het kerkhof van 
South-Lambeth, bij Londen. 

* TRAETTA (THOMAS), een be
roemde Italiaansche componist, 
te Bitonto, in het koningrijk 
Napels, in 1727, geboren, trad 
in den ouderdom van 23 jaren 
het eerst in de kunst-wereld op, 
door zijnen Farnace, die op de 
tooneelen van Napels eenen groo-
tén bijval vond. De Esio, die 
hij te Rome leverde, werd niet 
minder gunstig onthaald. Na op 
de voornaamste tooneelen van 
Italië te hebben geschitterd, 
verbond hij zich aan het keizer-
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lijk tooneel van Wecnm, waar
voor hij Armkle en Iphifjenia 
zamenstelde, welke onder zijne 
beste werken worden gerang
schikt. In 1775 verkreeg hij 
den post van meester der mu-
zijksehool (conservatorium) van 
de Ospedaletto, te Yendie; ein
delijk leende hij hel oor aan de 
uitnoodiging der keizerin Gvnu-
JRISA II , die hem 7 jaren te 
Si.Fetmhtrgophield; vandaar 
begaf hij zich naar Londen, al
waar zijne zwakke gezondheid 
hem niet toestond lang te ver
blijven} hij overleed te Venetië, 
den 6 April 1779. Hij muntte 
vooral uit in de sombere en 
ongekunstelde uitwerkselen der 
harmonie. Behalve de reeds aan
gevoerde , noemt men nog onder 
zijne voornaamste werken: Ip-
poliio ed Arkia, dat hij te Parma 
in het licht gaf; de hola dis-
sabilata; de Olimpiade en Dido, 
te St< Petersburg; Germmda, te 
Londen, en de Disfalta di Da-
Ho, te Napels. 

TRAJANUS - CBEIITÜS (MAneus 
TJLPIUS), Romeinsch keizer, te 
Italica, bij Sevilla, in Spanje, 
den 18 September van het jaar 
52 na J. C. geboren. Zijn vader 
had de eer van den Zegetogt ge
noten onder VËSPASIANUS , die 
hen» onder de senatoren ge
plaatst, en lot de consulaire 
waardigheid verheven had. Be 
zoon werd door NERVA. aange
nomen. Toea deze keizer kort 
daarna, inbet ^ 98, terwijl 
TIUJANCS zich te Kwlm bevond, 
overleden was, werd laatstge
noemde, door de legioenen van 
Germanië en Mwnê tot keizer 

uitgeroepen. Zijne eerste zorg 
was, om do gim^t des vulks te 
winnen; hij lid .sommen gekls 
tiïtdeelen, en vergaf de misda
den van gekwelde majesteit. 
Hij ging degene te gemotst, die 
hem kwamen groeten en om
helsde hen, Ut plaats d.tt zijne 
voorganger» niet eens van hunnen 
zetel opstonden. Wanneer hij 
uitging, wilde hij niet dat men 
het volk van hem zou afkceren. 
Het belgde hem niet somtijds 
op de straten tloor lïjluigfln 
tegengehouden tê worden. Zoo-
dra hij de openbare /.aken ge
regeld had, wendde hij in 1Ó2 
zijne wapens legen de Baders 
die na oenen lang betwisten slag 
overwonnen werden. Deze slag 
was zoo moorddadig, dat men 
in hel Komeinsehe leger linnen 
Ie kort kwam, om de wonden 
der gekwetsten Ie verbinden. De 
Baciërs werden genoodzaakt zich 
te onderwerpen, en hun koning 
BEc.EnAi.es, biagl zich, in het 
jaar 105, uit wanhoop om het 
leven. TRAJANUS hok vervolgens 
naar Armenië, en drong in het 
Oosten door om tegen de 1'ar; 
thers den oorlog te, voeren. Hu' 
onderwierp zouder vele moeite 
Diahena, Assyriï, en de plaats 
genaamd Arbella of ArbelUis, 
fcoo beroemd door de overwin* 
ning, welke ALEXANHER er vroe
ger op de Perzcrs behaald had. 
Be Parlhers, door hunne aan
houdende verdeeldheden nilge' 
put, hadden gecne troepen om 
hem het hoofd te bieden. TRA-
JANUS viel in het jaar 112 m-
hun land, bijna zonder ecnigea 
tegenstand tè vinden, nam Sf 
leucia, Ctesiphon, hoofdstad van 

http://BEc.EnAi.es


T R A . 63 

het rijk der Parthers, in , en 
noodzaakte, in 115, CnosnoÈs 
zijnen troon en zijn land Ie ver
laten. Hij onderwierp vervol
gens al de naburige gewesten, 
en strekte, zegt men, zijne over
winningen tot in Indiê uit; maar 
de staat der krijgsverrigtingen 
van dien oorlog is niet wel be
kend. Hij belegerde Jtra, hij 
de Tigris gelegen; de buiten
gewone warmte van dat land, 
noodzaakte hem, ofschoon hij 
reeds sEormbreuken in den muur 
had gemaakt, het beleg op te 
breken. TRAJANUS zag zich ver-
pligt omtrent denzelfden lijd, de 
joden van Cyrenaïca te bevech
ten , die, op de Romeinen en 
Grieken verbitterd, de woede 
zoo ver dreven, dat zij hun 
vleesch en hunne ingewanden 
verslonden, zich met hun bloed 
bestreken, en zich met hunne 
huiden omhingen. Men zegt dat 
zij er meer dan twee honderd 
duizend deden sterven: de joden 
van Egypte, aan dezelfde woede 
ter prooi, oefenden niet minder 
afschuwelijke wreedheden uit. 
Deze gruwelen werden door eene 
wederkeerige wreedheid gestraft. • 
Men duldde aan die kusten geene 
joden meer, en beroofde zelfs 
diegene van het leven, welke 
een storm er op geworpen had. 
TRAJANUS, door vermoeienissen 
en ongebondenheden uitgeput, 
overleed eenigen tijd daarna te 
Selinus, sedert, dien tijd Tra-

janopolis genaamd, in het begin 
van Augustus van het jaar 117. 
Zijne asch werd naar Jiome ge-
bragt, alwaar men dezelve plaat
ste onder de Trajaansche zuil, 
uit den op de Daciërs gemaak-

ten buit opgerigt% Het is bijna 
onmogelijk, om in het bijzon
dere op te geven de bruggen, 
groote wegen, dammen en dij
ken , welke hij liet aanleggen, 
ter bevordering van de onder
linge gemeenschap der steden, 
of om dezelve te beveiligen, 
tegen de overstroomingen der 
rivieren en watervloeden. Rome 
had buitengemeen geleden door 
afbrandingen ; de vernielde ge
bouwen moesten weder opgerigt 
worden; maar ten einde deze 
herstellingen minder op het pu
bliek te doen drukken, bevat 
hij dat geen partik ulier zijn huis' 
hooger dan tot 60 voelen mogt 
optrekken. TRAJANUS, ofschoon 
een goede krijgsman, een erva
ren staalkundige en een be
kwame regent, was echter niet 
even achtenswaardig als parti-
kulier; met uitmuntende hoe
danigheden, paarde hij groote 
ondeugden. Hij was een bemin-
naar van den wijn, en des na
middags vond men hem dikwerf 
buiten slaat om iels redelijks 
te doen: hij was nog meer aan 
de vrouwen verslaafd, en gaf 
zich zelfs aan die schandelijke 
buitensporigheden -over, welke; 

men niet dan bedektelijk mag 
noemen. » Want, zegt een wijs
geer , zoodanig is de gang der 
ontucht: even als de gierigheid, 
hoe meer zij heeft, hoe meer 
zij wil hebben. Verzadigden 

'walgend van natuurlijke voor
werpen, zoekt zij gedroglelijke 
en onnatuurlijke genietingen." 
Zijne eerlooze liefde voorden 
pantominisl PYXADES, bewoog 
hem, volgens DION , om een 
tooneel te herstellen, waarv»-
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hij zelf, door een gestreng ver
bod heit verfoeijelijke had erkend. 
Koning ABGARUS kon hem niet 
verbidden dan door hem zijnen 
zoon ARBANDÈS overtelaten. Men 
wil dat het deze smaak voor 
ongeregeldheden en zinnelijke 
genietingen is, die hem de Chris
tenen hatelijk maakte, daar hun 
zuiver en kuisch leven, eene al 
te scherpe veroordeeling van het 
zijne was. Hij liet dezelve in 
de geheele uitgestrektheid des 
rijks "ten dood brengen; maar 
op, de vertoogen . van PLINIUS 
den Jonge, verzachtte hij zijn 
edikt door eene tegenstrijdigheid, 
die aan een aantal Christenen 
het leven spaarde (zie PLINIUS 
dm Jonge), Het is onder zijne 
regering dat de beroemde IG-
HATIUS van Antiocldë, een der 
grootste bisschoppen van de eer
ste Kerk, en de deugdzaamste 
man des rijks, door deleeuwen 
werd verscheurd. Opmerkelijk 
is het hierbij dat de keizer zelf 
zijn doodvonnis uitsprak, na met 
hem op eene wijze te hebben 
gesproken, die weinig strookte 
met de majesteit des troons, en 
het karakter van menschlievend-
"heid, waarmede hij bij andere 
gelegenheden, zoo zeer gepronkt 
had. » Men begrijpt niet, zegt 
een nieuwere criticus, hoe MON-
TESQMEU TRAJANUS den meesl 
geschikten man heeft kunnen 
noemen, om de menscheli/jke 
natuur te vereeren, en de God
heid voortestellen',. de vooringe
nomenheid, en de blinde geest
vervoering moeten wel een onzer 
eeuw ^aanklevend gebrek zijn, 
wijl wijsgeeren als MONTESQUIEU! 
zich niet tegen dezelve hebben 

kunnen vrijwaren. Men kan 
lagchen over den dominikaner 
CIACONIUS , die droomt dat de 
gebeden van den H. GREGORIÜS 
denGroote, voor dezen de Chris
tenen vervolgenden keizer, het, 
eeuwige bezit der hemelen heb
ben verwonen; maar men slaat 
verbaasd den ernstigen MON
TESQUIEU, zich op zulk eene 
ongerijmde wijze te hooren uil-
drukken. TRAJANUS bezat onge
twijfeld deugden, maar bezat 
ondeugden, die de menschelyk 
natuur onleeren, en zeer slecht 
de goddelijke natuur voorstel
len." Desniettegenstaande moet 
men zich niet verwonderen, 
over den lof aan TRAJANUS toe
gezwaaid, indien men hem ver
gelijkt, met de meeste meesiers 
van het oude Rome. Een aantal 
schrijvers heeft zijne geschiede
nis geboekstaafd; en alles '8 
verloren geraakt, behalveeenigo 
onvolledige fragmenten van Dio8> 
de magere verkortingen van Eo-
TROPIUS en van AURELIUS VICTOB' f 
» Het schijnt, zegt CREVIËR, 
dat het de bedoeling der Voor
zienigheid is geweest, de han
delingen van TRAJANUS, naar 
mate van het ongeregeld ver
langen , dat hem bezielde, om 
gerucht in de wereld te maken; 
in het duistere te begraven-
(Zie THEODOSIUS den Groote)> 

TRAUJANÜS. — Zie ALEXAH-
DER TRALLIANUS en PHLÉGON. 

TRANSTAMARE. — ZieHEHD»1" 
I I , Koning van Kastiiië. 

T R A P A S S I . — - ZieMETASTASIÜS' 



T R A . 

_ TRAPIST. — Zie MARAGNON. 

TRASYBULUS. — Zie THRASY-
BÜLÜS. 
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* TRAUN (OTTO FERMNAND, 
graaf VON) , veld-maarschalk in 
dienst van Oostenrijk, den 27 
Augustus 1577, uit eenq der 
oudste geslachten van Beijeren 
geboren, onderscheidde zich op 
zulk eene 'schitterende wijze in 
den successie-oorlog van Spanje, 
dat hij in den ouderdom van 27 
jaren den rang van kolonel en 
adjudant-generaal bekwam. De 
keizer benoemde hem, in 1723 
tot majoor-generaal, in 1727 tot 
gouverneur van Messina, én 
later tot algemeen-bevelhebber 
der Oostenrijksche troepen, in 
Sicilië. Daar hij geene genoeg
zame krijgsmagt had, om zich 
aldaar te handhaven, zoo stak 
hij de zee-engfe over, viel in 
Capua, alwaar hij zich gedu
rende twee maanden op de roem
rijkste wijze verdedigde; maar 
zonder hoop van ondersteuning 
te erlangen, koos hij, na ver
loop van dien tijd, met drie 
duizend man den aftogt. TRAUN 
ontving in 1735 den rang van 
generaal der artillerie, en in 
het volgende jaar het gouver
nement van Milane, dat hij te
gen groote overmagt, met het 
beste gevolg verdedigde. Bij won 
daarenboven den slag van Campo-
Santo , aan de boorden van de 
Tanaro. Daar men echter vond, 
dat hij niet genoeg had gedaan, 
zoo werd hij vervangen, Hij ging 
nu onder den prins van Xolha-
ritigen in Buitschland dienen, 

XXIV DEEL. E 

alwaar zyne raadgevingen bui
tengemeen nuttig waren. FRE-
DERIK II schreef hem den goeden 
uitslag van dezen veldtogt toe. 
Volgens dien vorst, was bij de 
eerste der Oostenrijksche veld-
heeren. TRA™ begaf zich in 
l /4b naar Weenen en werd er 
op de vleijendste wijze ontvan
gen. In het volgende jaar werd 

. ny tot landvoogd van Zevenber
gen^benoemd, en hij overleed 
te Memanstadt, den 18 Febru
ari] 1748. 

* TRAVASA (GAÖTANO MARIA), 
een theatyner religieus, teBas-
sano, m 1698 geboren, begaf 
zich in den ouderdom van 19 
jaren in de congregatie der the-
atynsche reguliere geestelijken. 
Hu g'ng de schoone letteren te 
Bologna beoefenen, en na den 
eergang voor.de wijsbegeerte 

te Florence, te hebben gevoed 
werd hij naar Rome gezonden' 
om er zich met de godgeleerd
heid en het kerkelijke regt be 
kend te maken. Met uilgebreide 
kundigheden verrijkt, verliet 
hij deze verschillende scholen 
onderwees gedurende verschei
den jaren te Venetië de wijs
begeerte, en werd aldaar tot 
hertoglijk examinator benoemd. 
Hij begon vervolgens het pre
dikambt uitleöefenen, waarbij 
hij veel roem inoogstte. Hij is 
de schrijver van een aantal wer
ken, over verschillende onder
werpen, waarvan de voornaamste 
zijn: l.o Panegiricosacro,detlo 
nella basilica ducale di Fenezia 
Vanno 1727, in 8.™; — 2.« 
Sloria critica dellaviiadiArió, 

http://voor.de
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Venetië, 1756; — 3.° Storia 
critica dellevite deglie eresiarchi 
Vcnetië> 1752—62, 5 dl.», in 
8,vo; _ 4ftB.cigionamenti sacri, 
Venetië, 1758; — 5.° Prepa-
razione alïa morte perogniper' 
sonna del chioslro, ibid, 1,762 j 
— 6.° Instruzioni e regale per 
tacefe e per parlare in materia 
di religione, ibid, 17645 —7.° 
Quaresimale,ibid, 1766, in 4.l°j 
— 8.° Panegirici e ragionamenli 
sacri, ibid, 1767, in 4.»°; -~ 
9.0 Jnni sacri del breviario vo-
manominutamente spiegati, ibid, 
3 dl." in 8.™; — lO.o Nova et 
aurea in psalterium catena, ex 
variis et selectis Grcecorum et 
Latinorum Patrum, veterumque 
scriptorum senteniiis contexta, 
4 dVj.-*- 11.° Dictionarhm 
doctrinale concionatorium etc.; 
—12.° Nuova raccolta divarie 
e scelti orazioni, ibid, 1754 — 
1764, 6dl.nin4.to PaterTRA-
VASA overleed Ie Venetië, den 
15 Janüarij 1774. Hij droeg 
zijne Vaste op aan de stad Bas-
sano, zijne geboorteplaats; zijne 
medeburgers lieten eenen schoo-
nen gedenkpenning te zijner ge
dachtenis slaan. 

TRAVERS (NICOLAAS), een pries
ter uit het diocees van IViwte,-
in die'stad, in 1686 geboren, 
gaf in 1734 in het licht: Con-
sultaiion etc. (Gevoelen over de 
vereiwhte jurisdictie engoedkeu-
nng, om, Uecht te ïworen enz.), 
waarin hij de bisschoppelijke 
jansdictie wederlcgt, en begin
selen verdedigt, die tot eene 
volslagene verwarring zouden 
geleiden. Nadat dit werk in 
1 « 5 door de Sorbonne, en door 

verscheiden bisschoppen gecen
sureerd was, gaf hij er in 1736, ; 
eene Verdediging van in het 
licht, vol van dezelfde dwalingen, 
maar het is vooral in les hu-
voirs etc. (De wettige volmagtm 
van den eersten en tweeden rmi§ 
in de bediening der Sacramen
ten), 1744, in4. t 0 , dat hij zijn» 
beginselen ontwikkelt, en zich 
aan ongeloofelijke drift-vervoe
ringen tegen de Paussen, bis- j 
schoppen, en alles wal er eèiv 
biedwaardigs ' in de Kerk i»i 
overgeeft, hen met gruwelijke 
beleedigingen overlaadt, de wet-
tigheid van hèt concilie van 
Trente.in twijfel trekt (blz. 173), 
en al datgene bijeenzamelU wat 
er het meest lasterlijk _ tegen 
deze verhevene vergadering is 
uitgebraakt. Ziedaar het werk, 
hetwelk zoogenaamde nieuwere 
schrijyers over het kerkelijke 
regt zich niet geschaamd heb
ben aantehalen, tot het liunne 
te maken, en waaruit zij de

 f 
schichten hebben ontleend,fl0()r 

hen tegen het gezag, geworpen, 
hetwelk hen drukte. De kar
dinaal DE BISSY, en LAHGUET» 
bisschop van Soisson$, hebberi 
-het bondig wederlegd, en net 
werd in 1745, door de verga
dering der geestelijkheid van 
Frankrijk veroordeeld. TRAVÖ"9 

overleed den 15 October 1™' 

* TRAVERSARI.—Zie ASBR"' 
sius, de Camaldulenser. 

TREBATÏUS TESTA(CAJDS),^ 
bekwaam regtsgeleerde, vf 
door Jutms CAESAR verbannen-
wijl hij de partij van Vomf 
gekozen had5 maarCiciiiiO,Züu 
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yriend, verwierf zijne terugroe
ping. GESAR leerde zijne ver
diensten kennen, nam achting 
voor hem op, die zelfs zoo ver 
ging, dat hij hem bijna altijd 
zijnen raad vraagde, alvorens 
eenige uitspraak te doen. AU
GUSTUS droeg dezen regtsgeleerde 
niet minder achting toe, en op 
zijnen raad voerde hij het ge
bruik in der Codicillen of aan
hangsels tot testamenten. Hó-
RA'TIÜS droeg hem twee zijner 
hekeldichten op. Deze bekwame 
man had verscheiden werken 
over de regtsgeleerdheid zamen-
gesteld. Hij wordt op verschei
den plaatsen in het wetboek 
van JusTiNiANüs aangehaald. 

TREBELMANUS (CAJCS ANMUS) , 
een berucht zeeroóver, deed zich 
in het begin van het jaar 264, 

. in Isaurië, het keizerlijke pur
per geven, en behield de op
perste magt, tot dat GALLIENUS , 
die toenmaals regeerde, CAUSÏ-
SOLEUS met een leger tegen hem 
opzond.. Deze veldheer wist met 
beleid TREBELLIANUS uit de ber
gen en naauwe wegen van Isaurië 
te lokken, leverde hem in de 
vlakte eenen bloedigen slag. De 
overweldiger verloor denzelven 
en werd er in gedood, na om
trent een jaar geregeerd te heb
ben. — Men moet hem niet 
verwarren met RUFUS TREBEIAI-
ANUS, die, na onder de regering 
van TIBEHIUS van de misdaad 
van gekwetste majesteit te zijn 
beschuldigd, zich zelven van 
het leven beroofde. 
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TREBELUÜS-POUIO, een Latijn-

E 

sche geschiedschrijver, bloeide in 
•het jaar20SnaJ.f i . Hij heeft 
Het Lmn der keizers zamen-
gesteld; maar het begin deszelven 
is verloren geraakt, en er is ons 
enkel van overgebleven hét einde 
der regering van VALERIA'NDS, 
met het Leven der beide GAI!-
LIENUSSEN, en van de 30 tirannen 
ot rijks-overweldigers van PHÏ-
UPPUS tot QUINTILIÜS, broeder 
en opvolger van CLAÜDIÜST ft 
Meni vindt deze' fragmenten' in 
de Histories Augusté Scriptor es 
Meü verwijt aan dezen schrijver' 
weinig belangrijke' bijzónderhë' 

S h a
a l e o m s t a n d ^ ^ «ebben 

verhaald, en over andere zeer 
•gewighge al te vlug en opper-
vlakkig te zijn heen gesprongen. 

* TREILHARD (JOANNÉS BAPTIS-
TA), minister en directeur der 
Fransche republiek, den 2 Janu-
ary 1742, ^Bnves-h-GaillaHè 
geboren. Met eere oefende hif 
te Parp het beroep van advo'-
kaat uit.-Eenige gewigtige zaken 
verwierven hem roem, en voor 
namelijk zijne Fadum's van hef 
hmS van Mo^TEsomoü, tegen da 
VanfcTESQUIOU-tA-BOULBÈ^. 
in 1789, werd hy verkozen tot 
afgevaardigde bij de algemeêne 
statenj, en ofschoon hij n i e t 
een der beroemdste redenaars 
die* vergadering was, oefende 
hij m dezelve toch eenen «mo
ten invloed uit. Zijne gevoelens 
w e n in het begin gematigd. 
Den 2 September verklaarde hiï 
zich voor het opschortend F ^ 0 , 
aan den koning toe te kennen 
en sprak bij die gelegenheid meï 
zulk eene welsprekendheid, dat 
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hij de aandacht der Patriotten 
opwekte. Deze stelden alle po
gingen in het werk om hem 
voor hunne partij te winnen, 
en zij slaagden er in. 'Hij was 
lid van de commissie der pen
sioenen , welke het, Roode boeh 
in.het licht gaf; den 1 April 
1791, bekleedde hij den voor-
zittersstoel, en den 3 September, 
was hij een van de zestig af
gevaardigden* die den koning 
de constitutioneele acte aanbo
den. Tot lid en verslaggever 
(rapporteur) der kerkelijke com
missie benoemd, deed hij al 
de besluiten, betrekkelijk de 
geestelijkheid en de burgerlijke 
constitutie aannemen, provo
ceerde en verkreeg de vernie
tiging der religieuze orden, en 
deed vervolgens hare goederen 
ter beschikking der natie stel
len. Ua den afloop der zittin
gen presideerde hij de crimi-
neele regtbank van het depar
tement der Seine, eh werd in 
1792, door liet dep.t Seine en 
Öise, tot afgevaardigde bij de 
conventie benoemd, alwaar hij i 
stemde voor den dood van Lo-
DEWIJK XVI. Hij werd lid der 
commissie van het openbare 
welzijn > en in missie naar het 
föi'onde-dep.t gezonden, van waar 
bij na den 9 thermidor terugge
roepen werd. Daarop verving 
TKËILHAED BARRÈRE in den post 
van verslaggever,- bij de com
missie van het openbare heil, 
en., m 1796, ging hij over tot 
den raad der vijf-honderden, 
waarin hij tegen het einde van 
December voorzal. Den 21 Ja
nuari] 1790 sprak hij de rede
voering uit ter jaarlijksche her

innering aan den dood van Lo-
DEWHK XVI. l o r t daarna riep 
hij de doodstraf in, tegen degene 
welke het koningschap, of de 
herstelling der constitutie van 
1793 zouden bevorderen. Na 
het verlaten van dien raad, werd 
hij den 20 Mei 1797 belast, 
om zich naar Rijssel te begeven, 
ten einde er de vredes-onder-
handelingen te volgen, welke 
met Engeland waren aange
knoopt. Hij begaf zich vervolgens 
als gevolmagtigd minister naar 
het congres van Rastadt. In 
1798 tot. lid van het directorium 
beroepen, werd hij er in het 
volgende jaar met MERUN <?B 
LAREVEILLIÈRE-LEPAUX van uil-
gesloten. Na den 18 Bruraaire, 
werd hij tot vice-president en 
later tot president benoemd, bij 
de regtbank van appel van het 
hof van Parijs, en in September 
1802, werd hij lid van deft ; 
staatsraad. In 1804, verkreeg wj 
den titel van groot-officier van , 
het legioen van eer. In den staats
raad werkte hij veel aan de re
dactie der wetten, op de'gereg-
telijke en•.administrative aange
legenheden. Den 30 Maart 18m-
werd hij tot minister van staat 
benoemd, maar hij genoot *® 
gunst niet lang, daar hij dej 
1 December 1810 overleed. Men 
heeft van hem: 1.° esn aantai 
memoriën, voor gewigtige aange
legenheden zamengesteld, onaer 
andere in de zaak van Mof?' 
quiou en het hotel van oots-
sons, voor den aartsbisschop va» 
Parijs, 1779, in 4. t0; — i' 
een aantal redevoeringen- en««r' 
slagen, aan de constitueren»" 
vergadering gerigt, gedrul" " 
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den Monileur en in het Journal 
des Débats; — 3.° verscheiden 
redevoeringen, uitgesproken, ge
durende de uitoefening der ver
schillende bedieningen', welke 
hij heeft bekleed, in den Mo-
niteur en andere dagbladen op
genomen. Ook heeft hij verschei
den artikels geschreven voorko
mende in het Répertoire etc. 
(Algemeen saakregistervan regts-
geleerdheid). 

TREMAREC. — Zie KERGUELEN-
TREMAREC. " 

TREMBLEÏ (ABRAHAM), zoon 
van een* oud-syndicus van Ge
rieve, in die stad in 1710 ge
boren. Zijn vader bestemde hem 
voor den geestelijken staat en 
deed hem goede studiën ma
ken. Daar de jonge TREMBLEÏ 
geenerlei neiging voor dien stand 
gevoelde, zoo begaf hij zich naar 
Holland, alwaar hij zich belastte 
met de opvoeding der kinderen 
van den graaf van BÉNTINK. Hij 
stak daarop, over naar Londen, 
alwaar de jonge hertog van III-
OHEMOND onder zijne leiding 
kwam, en met wien hij door 
Duitschland en Italië reisde. In 
1747 kwam hij te Genene terug, 
trad er in den echt en werd er 
lid van den grooten raad. Hij 
bezat eenen bijzonderen smaak 
voor de natuurlijke historie. 
Maar deze geliefkoosde studie, 
had zijne vlijt niet zoodanig in
genomen, dat hij ook in andere 
wetenschappen niet zeer ervaren 
zoude zijn. Hij was lid der ko
ninklijke maatschappij van Lon
den , en corresponderend lid der 

akademie van wetenschappen 
van Parijs. Men heeft van hem: 
l.o Memoires sur les Polypes 
(Verhandeling over de veelvoeten), 
Leijden, 1774, in 4.t«, en Pa
rijs, zelfde jaar, 2 dl.»»' in 8.™ 
Men vindt in dit werk nieuwe 
en belangrijke aanmerkingen; —̂  
2.o Instructions etc. (Onderrig-
lingen van eenen vader aan zijne 
hinderen, over de natuur en de 
godsdienst), 1775 en 1779, 2 
dl.»1, in8.vo ;— 3.o Instructions 
etc. (Onderrigtin'gen betrekkelijk 
de natuurlijke godsdienst), 1779, 
3 dl.n in 8>°; — 4.° Réciter* 
ches etc, (Naspormgen over het 
beginsel van deugd en geluk), 
1782, in 8.vo Onder de be-
möeijingen van TREMBLEÏ met 
betrekking tot de natuurlijke 
historie, moet men vooral de 
zorg onderscheiden, met welke 
hij de voor de graan-gewassen 
schadelijke insekten beoefende, 
en de middelen, die hij op
spoorde, om deze zoo koslbare 
voortbrengselen, voor derzelver 
aanvallen te behoeden. Hij stond 
in vriendschapsbetrekking met 
ICAREL BONNET , en overleed in 
1784. 

TREMELLIUS (EMMANUEL), ' te 
Ferrara van joodsche ouders ge
boren , maakte zich bekwaam 
in de Hebreeuwsche taal; op de 
overredingen van den kardinaal 
POLUS en van MARCUS ANTONJÜS 
FLAMMICS omhelsde hij in het 
geheim de Calholijke godsdienst 
en werd hoogleeraar in het He-
breeuwsch Ie Heidelberg, van 
waar hij zich naar Mets., en 
vervolgens naar Sedan begaf. 

3 
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Hij maakte zich bekend door 
eene Latijnsche Vertaling uit 
het Syrisch des Nieuwen Testa-
ments, en door eene andere 
van het Oude Testament, naar 
het Hebreeuwsch gevolgd. Tot 
.dezen laatsten arbeid had bij 
zich verbonden met FRANCISCUS 
JUMÜS of DU JON , die na den 
dood van TREMELLIÜS, in 1580 
voorgevallen, hetzelve in fol. 
met veranderingen in het licht 
gaf, die het veel slechter maakten. 
De stijl van TREMEIXIÜS is grof j 
plat, gemaakt, _ en zijne verta
ling verraadt het Jodendom. 

T R E M O H X E OfTRIMOUIIXE(LO-
BEWUK DE LA), burggraaf van 
Thouars, prins van Talmont enz. 
werd in 1490, uit een der oud
ste , beroemdste, in groote man
nen vruchtbaarste geslachten van 
Frankrijk, geboren.' Hij maakte, 
zijne eerste wapenfeiten, onder 
GEORGE DE LA TRIMOÜILLE, Sire 
BE CRAOÏ», zijnen oom. Hij on
derscheidde zich zoo zeer, dat 
hij reeds in den ouderdom van 
27 jaren , tot generaal des ko
ninklijken legers werd benoemd, 
tegen FRANCISCÜS, hertog van 
Bretagne bestemd , die in zijne 
staten aan LODEWUK , hertog 
van Orleans, en aan andere 
zaamverbondene vorsten eene 
schuilplaats verleend had. LA 
TRIMOUILLE behaalde op hen, 
den 24 Julij 1488, te Saint-
Aubin-du.Cormier eene roemrijke 
overwinning. Hij maakte den 
hertog van Orleans, later Lo-
WSWMK XII, en den prins van 
Oranje krijgsgevangen. De in
neming van Dinant en Samt-
Malo was het gevolg van deze 

zegepraal. Even bekwaam in 
het kabinet als aan het hoofd 
des legers, droeg hij veel hy 
tot de vereeniging van Bretagne 
met de kroon, door de bevor
dering van het huwelijk der 
hertogin ANNA van Bretagne, 
met koning KAREL VIII. Hij 
werd jn gezantschap gezonden 
aan MAXIMILIAAN , Roomsen ko
ning , en aan Paus ALEXAKDEU 
VI. Hij was tot ridder van de 
orde des konings en tot deszelfs 
eersten kamerheer verheven; en 
de slag van Fornoue, in 1495, 
verwierf hem den post van al
gemeen landvoogd der gewesten 
Poitou, Angoimois, Saintonge, 
Aunis, Anjou en "Marche de 
Bretagne. Nadat LODEWIJKXH, 
bij zijne komst tot den4troon, 
hem het bevel over zijn leger 
in Italië had opgedragen, vero
verde hij geheel Lombardip, en 
noodzaakte de Venetianen, hem 
IODEWIJK SFORZA, hertog van 
Milane, en den kardinaal zijnen 
broeder uitteleveren. De koning 
beloonde zijne diensten doorhem 
het landvoógdijschap van Bour
gondiër geven, hem kort daarop, 
m 1502, tot den post van ad
miraal van Guyenne, en later 
tot dien van admiraal van Bre
tagne te verheffen. Hij verkoos 
hem, om in 1509, in den slag 
van Agnadello het bevel te 
voeren. TRWOUILLE was ongeluk* 
J"g in den slag van Notiare, 
«en 6 Junij 1513, tegen de 
Zwitsers geleverd, waarin hij de 
nederlaag bekwam en gekwetst 
werd (Zie TRIVULCE of Tiuvi** 

ZIA— JOANNES J A C O B U S — )• ^Og 
bevond hij zich in hetzelfde jaar 
ftlJ den slag van Marignano t** 
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gen de ZwiXsers geleverd, waar
bij hij zijnen zoon verloor, ver
dedigde Picardyë tegen de kei
zerlijken en Engelschen; en na 
zich naar Provence te hebben 
begeven, deed hij aldaar het 
beleg van Marseille opbreken, 
welke stad door den connesta-
bel van BOURBON, veldheer des 
legers van keizer KAREL V, in 
1523 berend was. Na eindelijk 
koning FRANCISCÜS I , op zijne 
•ongelukkige reis naar Italië te 
zijn gevolgd , eindigde hij zijne 
dagen in den slag van Pavia, 
den 24 Februarij 1525. Zijn lijk 
werd vervoerd naar de door hem 
.gestichte sti'ftkerk van O. L.V. 
van Thouars. Men vereerde hem 
met den schoonen bijnaam van , 
•ridder zonder verwijt. 

TREMOILLE of TRIMOMLLE (LO-
DEWIJK III DE LA), eerste hertog 
van Thouars, prins van Tarente 
•en Talmont, werd in 1520 ge
boren. Hij was uit hetzelfde ge
slacht als de voorgaande. Zijn 
vader, FRANCISCÜS DE LA TRI
MOMLLE , die onder de vaandels 
van FRANCISCÜS I diende, was 
in 1521 gehuwd met ANNA DE 
LAVAL, dochter van GUIDO XY 
vaa. Laval, en van* CHARLOTTE 
van Arragon, prinses van Ta
rente , die in het huis van LA 
TRIMODILLE , hare aanspraak op 
de kroon van Napels overbragt. 
Hare nakomelingen hebben dit 
regt doen gelden op de vredes
congressen van Munster, Nij
megen en Rijswijk, alwaar zij 
den titel, van Hoogheid verlang
den, die hun in vreemde lan
den verleend is. LODEWHK DE LA 

TRIMOÜILLE volgde, het voetspoor 
zijner vaderen, schitterde in 
de loopbaan der wapens onder 
HENDRIK II , K.AREL IX en HEN
DRIK III, en bewees ge wigtige 
diensten aan den staat. Door 
laatstgenoemden vorst tot alge
meen landvoogd van Poitou be
noemd, ontweldigdé hij verschei
den steden aan de muitelingen., 
ging vervolgens Melles belegeren, 
en stierf op .denzelfden dag, 
waarop deze stad zich overgaf 
den 25 Maart 1577. Ter beloo
ning zijner diensten, hadKAREL 
IX , in 1563, Thouars tot een 
hertogdom verheven., en HEN
DRIK IV verhief, het tot een pair
schap ten gunste van CLAUDIÜS 
DE LA TRIBIOUILLE, zijn' zoon, 
in 1604, in den ouderdom van 
38 jaren overleden. .:• 

TREMOILLE of TRIMOÜILLE (AN-
TONIOS PHILIPPÜS DE). —- Zie 
TALMONÏ. 

TRENCHARD (JOANNES) , uit een 
oud huis van Engeland, werd 
in 1669 geboren, en overleed in 
1723, den roem nalatende van 
een' in het burgerlijke regt en-
de staatkunde zeer ervaren man, 
maar die zich zeer weinig op 
het stuk van godsdienst verstond, 
waarvan hij meer dan één valsch 
denkbeeld koesterde, en waarvan 
hij zich, even als alle ligtzinni-
gen, een stelsel van eigenzinnig
heid en inbeelding had gevormd. 
Zijne voornaamste werken zijn: 
l.o JSewijsgrond, welke doet zien 
dat een onderhoudend leger on
bestaanbaar is met een vrij 
bestuur, en de constitutie der 

4' 
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Engelsche monarchie geheel en 
al verscheurt; — 2.° Beknopte 
Geschiedenis der bezoldigde le
gerscharen in Engeland; — S.° 
eene reeks van Brieven, onder 
den naam van CATO, gezamen
lijk met THOMAS GORDON, zijn 
vriend. Al deze geschriften zijn 
in het Engelsch. 

* TRENCK (FBEDERIK, vrijheer 
VON DER) , neef van den beruch-
ten, in .1749, door zelfmoord 
omgekomen, aanvoerder van het 
even zoo beruchte Oostenrijk-
sche pandoeren vrijcorps, FRANZ 
VON DER TRENCK , werd den 16 
Februari]' 1726, te Koningsber
gen geboren. In zijne jeugd 
openbaarde iiij eene dartele en 
vermetele inborst. Terwijl hij 
nog op het collegiewas, gaf hij 
voor door twee zijner makkers, 
welke hij niet beminde, belee-
digd 'te zijn, en daagde hen 
alzoo tot een twee-gevecht uit, 
hetwelk zij aannamen, en waar 
in zij beide gekwetst werden. 
TRENCK was toenmaals 14 jaren 
oud. In 1745, als kadet in de 
lijfwacht van FREDERIK II opge
nomen, wist hij de toegenegen
heid van dien vorst te winnen, 
die hem weldra tot den rang 
van officier verhief, hem zijn 
vertrouwen schonk, en hem lot 
zijnen adjudant benoemde. Door 
zijnen souverein met gunstbe
wijzen overladen, nam hij deel 
aan al zijne vermaken, en be
vond zich dikwijls in gezelschap 
van VoMAffiE, MAUPERTÜIS, • 
D ALEMBERT en andere letterkun
digen, die zyne vrienden wer
den. Jong, welgevormd, met 
een indrukwekkend voorkomen, : 

eenen beschaafden geest en edele 
manieren, trok hij alle oogen 
van het hof tot zich. Weldra 
barstte de oorlog uit tusschen 
Oostenrijk enPruissen: de jonge 
TRENCK bedekte zich met roem, 
zelfs onder de oogen van FRE
DERIK , die hem met het kruis 
van verdienste versierde. Maar 
de gunst, waarin hij bij den 
vorst stond, had hem vele 
benijders berokkend, die hem 
beschuldigden, eene briefwisse
ling met zijn' reeds genoemden 
neef, FRANZ VON DER TRENCK, 
te onderhouden. Men onder
schepte verscheiden brieven, 
waarin men ontegensprekelijke 
bewijzen meende te vinden, dat 
hij in geheime verstandhouding 
met het vijandelijke leger stond. 
Hij werd in hechtenis genomen 
en in de citadel van GMs ge
vangen gezet. Na eene gevan
genschap van vijf maanden, be
proefde hij om te ontsnappen; 
maar de zamenspanning werd 
ontdekt en men belaadde hem 
met kluisters. Het gelukte den 
baron, die eene buitengewone 
kracht bezat, dezelve te verbrij
zelen , en, door de waakzaam
heid der wachten te misleiden, 
zich eenen doortogt te openen; 
reeds was hij aan de gracht 
genaderd, aan welks overzijde 
hem hulp wachtte, toen eene 
schildwacht hem ontdekte, en 
alarm maakte. Op nieuw in zijne 
gevangenis opgesloten, kwijnde • 
hy nog verscheiden maanden w i 
dezelve; maar eindelijk gelukte ; 
het aan een' zijner vrienden.! ! 
«oor zijn eigen leven te wagen. , 
kem te doen ontkomen. H;j [ 
nam de wijk naar Weenen, ^ ; 
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waar hij bij de grootste Heeren 
toegelaten, en door hen feestelijk 
onthaald werd ,• en van MARIA 
THERESIA eene compagnie ont
ving in het kurassiers-fegiment 
van CARDONNË. Alvorens in ac
tiviteit te treden, deed hij eene 
reis naar Petersburg, alwaar hij 
mede zeer wel werd onthaald. 
Na bij zijne terugkomst te Wee-
nen het overlijden zijner moe
der vernomen te hebben, had 
hij de onvoorzigtigheid, zich 
naar Dantzig te begeven, ten 
einde met zijne broeders en zus* 
ters de verdeeling der nalaten
schap te regelen. Hij voorzag 
niet, dat zija naam aldaar niét 
vergeten was. Te gelijkertijd, 
schreef een zijner vijanden aan 
den koning van Pruissen, dat 
de Vrijheer VON DER TRENCK , de 
reis naar Dantzig enkel onder
nam , met het vermetele doel, 
om hem te overvallen, wanneer 
hij zich naar de legerplaats zou 
begeven, die hij in Pruissen 
aanlegde, en dat hij zelfs het 
misdadige ontwerp had gevormd, 
eenen aanslag op zijn leven te 
willen maken. De onwaarschijn
lijkheid van het gegronde dezer 
beschuldiging en het achterblij
ven van de bewijzen derzelve 
schijnen aanteduiden, dat FREDE-
RIK, ten opzigle van TRENCK enkel 
streng te werk ging ten gevolge 
zijner eerste (hetzij wezenlijke 
of vooronderstelde) misdaad, of 
wel uit eene persoonlijke vijand
schap. Hij gaf dadelijk bevel 
om hem te Dantzig bij de eerste 
gunstige gelegenheid in hechte
nis te nemen. Naauwelijks was 
hij er aangekomen, en terwijl 

E 

hij zich te midden zijner familie 
bevond, vernam hij het gevaar 
dat hem bedreigde. Hij wilde 
op een Zweedsch schip de viugt 
naar Rusland nemen, toen hij 
overronlpeld , in hechtenis ge
nomen en naar de gevangenissen 
van Dantzig gesleurd werd. Van 
daar werd hij door-dertig hoe-
zaren van'brigade tot brigade, 
naar Berlijn gevoegd, vervolgens 
naar Maagdeburg overgebragt en 
in eene gevangenis opgesloten. 
Men belaadde hem met kluisters, 
deed hem zelfs eene hals-keten 
aan, zoodat zijn ligchaam bijna 
geene enkele vrije beweging had. 
Zijne vrienden wendden bij MA
RIA THERESIA pogingen te zijner 
bevrijding aan; maar ondanks 
de dringende beden dier keizerin 
hield FREDERIK hem geduren
de verscheiden jaren gevangen. 
» TRENCK, zeide hij, is een 
gevaarlyk mensch; • zoo lang 
als ik leef, zal hij het daglicht 
niet aanschouwen." Intusschen 
scheen hij eensklaps zijne vij
andschap jegens hem te verge
ten, of hij verkreeg welligl be
wijzen zijner onschuld; want 
op den 24 December 1774 beval 
hij, dat de vrijheer VON DER 
TRENCK onverwijld in vrijheid 
zou worden gesteld. Hij ver
scheen niet aan het hof, en 
bragt bijna zijn'geheelen tijd in 
den schoot zijner familie door. 
Tijdens de Fransche omwente
ling , omhelsde hij met vuur de 
beginselen derzelve; en daar hij 
door eenen koning gestraft en 
vervolgd was, had hij van toen 
af een afschuw legen het mo
narchale bestuur. De vrijheer 
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kwam te: Parfls; in 1790, en 
•mengde zich onder de Jakobijnen, 
die hem in hunne clubs, als 
een slagtoffer van het despolis-
mus, toelieten. Het duurde ech
ter niet lang, of hij zag duide
lijk ia, wie het meest despotisch 
en wreed waren, of de konin
gen of de vijanden van elk be
stuur. Eene zekere overeenkomst 
van omstandigheden, bragt hem 
in bijzondere vriendschaps-be-
trekking met LATÜDE, die vijf
entwintig jaren in verschillende 
gevangenissen was opgesloten 
geweest. Nadat de Pruisen in 
1793 inFrankrijk waren doorr 
gedrongen, stelde TRENCI? aan 
het genootschap der Jakobijnen 
•een ontwerp van veldtogt voor, 
*n bood zelfs aan, om zich aan 
het hoofd van een regiment te 
stellen, uit misnoegde Pruisen 
bestaande, die zich in Frank
rijk zouden bevinden. Bit voor
stel had een met zijn verlangen 
strijdig uitwerksel. Men hield 
hem verdacht van enkel als ver
spieder des konings van Pruis-
•sen te Parijs te zijn gekomen: 
dit vermoeden, ofschoon geheel 
van bewijzen ontbloot, was vol
doende, om hem in hechtenis 
te doen nemen, en in de ge
vangenissen van Saint-Lasare • 
te doen opsluiten. Te vergeefs 
riep hij de vriendschap der genen 
onder, de Jakobijnen in , welke 
hem de nïeeste betuigingen had
den gedaan; met andere ge
vangenen in de gewaande za-
menzwering der gevangenissen 
betrokken werd hij den 7 ther-

.nndor, 2.° Jaar (25 Julij 1794) 
ten dood^veroordeeld en geëxe-

-.wteerd. Ofschoon 68 jaren oud, 

bezat hij nog de kracht van een' 
man van 40 jaren. Zijne Le-
bensgeschichte, door hem zelven 
in het Fransen vertaald, werd 
later in bijna alle Europesclio 
talen vertolkt. Dezelve heeft 
aanleiding gegeven tol eenen ro
man in het Italiaansch, die on
der denzelifden titel de grootste 
onwaarschijnlijkheden bevat. — 
Zie TOURNEUR. 

* TRENCK (MAÜRITS Fuvips, 
vrijheer VON DER) , een dagblad
schrijver, uit dezelfde familie als 
de voorgaande, te Dresden ge
boren, ondernam als officier der 
genie, en met toestemming van 
het hof eene reis naar Spanje, 
ten einde de werkzaamheden der 

'versterkingen van Carthagenate 
besturen. Hij verliet later de 
Oostenrijksche dienst, reisde ge
durende 5 jaren, en vestigde 
zich daarop te Neuwid aan den 
Rijn, alwaar hij onder den titel 
van Zamenspmken der doodflh \ 
een staatkundig dagblad totstand , 
bragt, dat eenen verbazenden 
bijval genoot; er verschenen ; 
zelfs verschillende nadrukken ; 
van en het werd in het Latijn . 
vertaald. TRENCK overleed W 
Frankfort, den 21 September • 
1810. 

* TRENTO (FRANCISCUS) , be
roemde kanonik der hoofdkerk 
vani7dtMp, in l710 , in diesw 
uit eene aanzienlijke familie Se' j 
horen. Hij ontving eene zeer , 
zorgvuldige opvoeding, zoofi 
te Udino zelf, alwaar hij zü?e ; 
eerste studiën maakte, als i» , 
het seminarie van Padm,al' : 

waar hij dezelve onder de beste | 
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meesters' ging volbrengen , en 
alwaar snelle vorderingen in de 
gewijde en ongewijde letteren , 
de vrucht en belooning zijner 
vlijt waren. Bi} den dood van 
zijnen vader, die in 1752 plaats 
had, begaf hij zich onder de 
paters van het Oratorium, en 
•werd een der weldoeners, hun-
,ner congregatie. Zijn geheele 
leven werd aan de weldadigheid 
toegewijd. Hij scheen tot rigt-
snoer van zijn gedrag, dat van 
den fl. FRANCISCUS VAN SALES 
gekozen te hebben, en zich in 
al zijne handelingen naar dit 
volmaakte voorbeeld van Evan
gelische bediening terigten. Hij 
overleed in zijne geboorteplaats, 
den 15 Februari}' 1786. Zijne 
geschriften zijn talrijk; maar 
yele derzelve zijn onuitgegeven 
gebleven. Tot die, welke het 
licht zagen behooren: 1.° Com-
yendio della vita di GIESD CRISTO, 
1745 en 1786, naamloos door 
hem uitgegeven; —-• 2.° Discorso 
in cui si additimo Ie regole a 
parrochi per ben instruire il 
popoio colla parola di Dio. Deze 
verhandeling is opgenomen in 
de Raccolta dellc cure pastordli 
van Monsignor GIOVANE GIRO-
LAMO GRADEMGO, 2 d U ; — 3.° 
Discorso fatio il di 30 Juglio, 
in _ occasione che veste l'abito 
religioso, nel monasterio di S. 
Chiara una sua nipote. Deze 
redevoering is vereenigd met de 
Lofrede, welke van dat klooster 
te üdino, in 1787 , Monsignor 
FRANCESCO FLORIO, proost der 
hoofdkerk van Udino, uitsprak. 
Onder de onuitgegeven werken 
van FRANCISCUS TRENTO, noemt 
men voornamelijk Akademische 

Verhandelingen, Leerzame Brie-
ven, enz. 

* TRENTO (HIERONÏMUS) , een 
Italiaansche Jesuit en beroemde 
prediker, den 31 Januarij 1713, 
te Padxw uit eene adellijke fa
milie geboren; begaf zich den.4 
April 1728, in de maatschappij' 
van JESUS, en legde den 2 Fe
bruari] 1746 zijne geloften af. 
Hij begon met te onderwijzen, 
doch wijdde zich later aan het 
predik-ambt toe. Gedurende 38= 
jaren, nam hij die betrekking, 
met den meesten bijval waar,, 
nu in de volkrijkste steden van 
Italië, dan in missiën, en hield 
eerst op met prediken, toen hij 
ophield te leven. Met het ver
mogen des woords paarde hij dat 
des voorbeelds, hetwelk steeds 
meer overtuigend en krachtda
diger is-. Hij had juist gedu
rende de Vaste in de kerk van 
den H. LEO te fenetië gepre
dikt, toen hi j , den 19 April 
1784 overleed. Men heeft van 
hem: 1.° Prediche quaresimali, 
Venetië, 1785, in 4.*°; — 2.<? 
Panegirici e discorsimorali, Ver 
netië, 1786, in 4.'° 

TRESSAN. — Zie VERGNE. 

* TREUTTEL (JOHANN GEORG), 
in 1744, te Straatsburg gebo
ren, bragt eenige jaren door met 
reizen, door het Zuiden van 
Frankrijk, Zwitserland en Ita
lië, op welke reizen shij betrek
kingen met de geleerden dier 
landen aanknoopte, In zijne ge
boorteplaats teruggekeerd, ging 
hij een vennootschap aan mei 
den heer BAUER, boekdrukker, 
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-wiens opvolger hij later werd. 
In het. begin der Fransche om
wenteling, behoedde hij een ge
deelte der handvesten van de 
stad Straatsburg voor de plun
dering en vernieling, door van 
de vorsten van Darmstadt en 
Tweebruggen, wier regimenten 
in de stad bezetting hielden, 
te verkrijgen, dat er krijgsmagt 
naar de plaats der ongeregeld
heden werd gezonden, ten einde 
het vernielend gespuis te beteu
gelen en te straffen. Bij de op-
rigting van den muhicipalen 
raad dier stad, werd TREÜTTEL 
lid deszelven, doch na den 10 
Augustus weder afgezet. Hij be
gaf zich naar Versailks, alwaar 
hij gedurende omtrent twee ja
ren onder toezigt stond; het is 
omtrent dezen tijd, dat hij met 
zijn neef (later zijn zwager) 
WURTZ, de grondslagen legde, 
tot een veelomvattend gesticht 
van .den boekhandel, dat een 
tier belangrijkste der hoofdstad 
van Frankrijk is geweest. Door 
zijne handelwijze ten opzigte 
van de geleerden en letterkun
digen heeft hij hunne achting en 
erKentems verworven. TREÜT
TEL overleed te Parijs, den 14 
December 1826. Ofschoon hij 
protestantsch en deken van het 
R ' w der Augsburgsche ge-
loofsbehjdenis te Par$s was, 

Groh eC
1

hter,°P z « n land8oed 
S ? ' l e n b e h o e v e van Ca-
t ° J e ^ m e n - k i n d e r e n , eene 
J S f sJ0 0 l> ^ voor arme grijs-

vriend , door te bewerken dat 
zijn naam aan het liefdadig ge
sticht van San de la Rocke werd 
gegeven, voor welke er bij hem 
eerie inteekening was geopend. 
Hij zelf was zeer weldadig: na-

-dat verscheiden dorpen van den 
Elzas, door den inval van 1815 
waren afgebrand, riep hij de 
belangstellingvan geheelFrad-1 
rijk in, voor de slagtoffers van 
dien ramp, en verzamelde aan- j 
zienlijke sommen. Hij handelde | 
op dezelfde wijze tijdens de ver' I 
schrikkelijke overslrooming, die ; 
in 1824, een gedeelte van # j 
geboorteland verwoestte. Men ; 
heeft onder den titel van Oh-
sèques etc. (Lijkplegtighedenvffl 
J. G.TBEÜTTEL, enz.) gezarnen- ! 
lijk uitgegeven, zijne Up*^ '\ 
^door de predikanten GOEPP W 
BOISSARD , eenige andere #»" \ 
voeringen over denzelfden, Stro
fen in het Hoogduitsch op zijnen 
dood, door den predikant JASGIA ' 

TREüVÉ(SlMONMlCHAëL),dOC- f 
tor in de godgeleerdheid, z"011 

van eenen procureur van Nojj^s 

in Bourgondiër begaf zich"1 

1668, in de congregatie* 
christelijke leer, welke hijin 

1673 weder verliet. De gr°ote 

BOSSÜET lokte hem n a a r * * ' 
gaf hem de theologaal en; JJ 
kanonikaat zijner kerk. Nada 

de kardinaal DE BISSY, naar men 
zegt, de bewijzen bekomen W> 
dat TREUVÉ , zelfs ten opagj 
der nonnen, zijne boetelinge11 

tot de dweeperijen der /M<| ; 
ten of geeselbroeders overhed
en zich daarenboven zeer W' 
de uitspraken der Kerk vcrzeiw-
daar hij op allerlei wijzen 



T R E. 77 

parlij van JANSENIÜS zocht te be
vorderen, noodzaakte hij hem 
zijn diocees Ie verlaten , nadat 
hij er 22 jaren in had doorge-
bragt. TKEUVÉ begaf zich naar 
Parijs, alwaar hij in 1730, in 
den ouderdom van 77 jaren, 
overleed. Men heeft van hem: 
1.° Discours etc. (Verhandelin
gen over godsdienstige onderwer
pen), 1696 en 1697, 2 dl.» in 
12.m0; — 2.° Instructions etc. 
(Onderrigtingen over de gesteld
heid , welke men behoort te heb
ben, om tot de sacramenten van 
boetvaardigheid en der eucharis
tie te naderen), in 12.»10', een 
werk door hem in den ouder-, 
dom van 24 jaren geschreven; 
er wordt kracht en zalving in 
opgemerkt. Ondanks hetgene 
wat eenige, een weinig al te 
toegevende gewetensbestuurders 
er van gezegd hebben, is het 
zeker dat dit boek nut heeft 
gesticht, en dat het geschikt is 
om misbruiken, in de bediening 
der Sacramenten vrij algemeen 
•geworden, te verbeteren, en om 
het ware begrip der christelijke 
boetvaardigheid te handhaven of 
te herstellen (zie CONCINA, HA-
BERT^— LODEWIJK <—); maar 
het is even zoo waar dat er 
onnauwkeurigheden in voorko
men, waarvan er eenige kwade 
trouw zouden kunnen doen voor
onderstellen, en beweringen, die 
letterlijk opgenomen, zwakke 
en schroomvallige zielen moe
deloos konden maken. — 3.o 
Ie Directeur etc. (De gewetens-
bestuurder, voor degene, welke 
er geen' hebben), in 12.mo..— 
4.o Vie etc. (Leven van DU HA
MEL, pastoor van St. Mery), in 

12.™°, • Hij maakt van zijnen 
held éen' heilige der partij. De 
heer AMÏOT, ambtgenoot van DU-
HAMEL, in dezelfde parochie, 
geeft er een geheel verschillend 
denkbeeld van in een' brief aan 
pater ANNAT , biechtvader van 
LODEWIJK XIV. 

* TKÉVILLE (LODEWIJK RENÉ 
MAGDALENA LEVASSOK DE LATOU-
CHE), onder-admiraal, in 1745, 
te Rochefort, uit eene aanzien
lijke familie, die reeds verschei
den officieren aan de zeemagt 
had geleverd, geboren, werd 
reeds in den ouderdom van 13 
jaren bij de marine geplaatst. 
Aan boord van het schip Ie 
Dragon (de Draak), dat tot 
de zeemagt onder de bevelen 
van den" maarschalk DE CON-
FLANS behoorde, aam hij deel 
aan het gevecht van Belle-Isle, 
en na in 1768, tot scheepsvaan-
drig te zijn benoemd, werd hij 
in de reform begrepen, en ont
ving zijne afscheidsbelopning. 
Hij begaf zich alstoen onder de 
muskeliers, en werd adjudant 
van den tot gouverneur van 
Martinique benoemden generaal 
DENNERY, die hem een brevet 
van kapitein der ruiterij deed 
bekomen. LATOUCHE- TKÉVILLE 
ging, in 1771, in deze hoeda
nigheid over bij het dragonder
regiment van LA RoCHEFOUCAULD, 
en diende als adjudant bij den 
generaal "VALLIÈRE , die over de 
Wkd-eilanden het bevel voerde. 
Maar zijne neiging deed hem 
altijd naar de zeedienst over
hellenden, in 1772, werd hij 
hersteld als kapitein van een 
brandschip. Toen de oorlog ia 
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1778, op nieuw uitbarstte, be
kwam hij met den rang van 
scheeps-luitenant, het bevel over 
den Rossignol (Nachtegaal), en 
werd hij belast, om in de golf 

-van Gascogne te kruisen, ten 
einde den handel der Engelschen 
te onderscheppen, aan welke 
hij twee kapers en verscheiden 
koopvaardijschepen ontweldigde. 
In Junij 1780, hield hij gedu
rende twee en een half uur, 
op het fregat Hermione, een ge
vecht vol, tegen het Engelsche 
fregat Isis, in tegenwoordigheid 
van twee andere fregatten der
zelfde natie, In dezen strijd 
werden frem zeven en dertig 
manschappen gedood, en be
kwam hij drie en vijftig gekwet-. 
sten, terwijl hem zelven een 
kogel door den linker-arm ging. 
De koning beloonde hem, door 
hem tot ridder van den H. Lo-
BEWUK en tot scheeps-kapitein 
te benoemen. Bij zijne terug
komst te Br est werd hij met 
eene zending naar de Vereenigde 
Staten belast, en verscheiden 
Franscbe officieren, waaronder 
LAFAVETTE , begaven zich aan 
boord der Hermione. LATODCHE 
ontving van de generaals TEU-
NEY en BARRAS het opzigt over 
de aan te leggen batterijen te 
Rfiode-Island, en in de maand 
Julij 1781, had de Hermione, 
gezamenlijk met de Astrea, door 
den ongelukkigen LA. PEKOUSE 
aangevoerd, aan de kusten van 
Acadië, tegen vier Engelsche 
fregatten en twee corvetten een 
gevecht, van verscheiden uren 
doorteslaan. Dit gevecht ein
digde met de verovering van het 
bevelvoerende vijandelijke fregat 

en een der corvetten. In 1782, 
ontving LATOÜCHE het bevel over 
de fregatten l'Aigle (de Arend) 
en la Gloire (de Roem), enwertl 
belast, om drie millioenen in 
goud naar de Vereenigde Staten 
over te brengen. Deze fregat
ten vervoerden .ook een aantal 
officieren, welke zich naar die 
beslemming begaven. Zij ont
moetten bij het binnenloopen 
der baai van Chesapèak, het 
Engelsche schip Hector van vier 
en zestig stukken, hetwelk ge
noodzaakt werd, geheel ontta
keld, het ruime sop te kiezen, 
en men vernam dat het eenige 
dagen later gezonken was. Na
dat LATOUCHË -TRÉVILLE zijne 
zending volbragt had, en zich 
bezig hield met zijne haverijen 
te herstellen, werd hij in zijne 
ankerplaats door den commo
dore ELPHINSTON met deszelfs 
geheele smaldeel overrompeld-
Ofschoon l'Aigle alleen in staat 
was, om Onder zeil te gaan, 
bedacht hij zich echter niet, 
om den strijd te beantwoorden; 
maar de onhandigheid van den 
stuurman, deed hem op eene 
bank stranden, en in dien toe
stand beantwoordde hij zoogoed 
als hij kon aan het Engelsche 
smaldeel. Krijgsgevangen ge
maakt, werd hij naar Engeland 
gevoerd, alwaar hij verbleef tot 
aan den vrede (1785). Omtrent 
dezen tijd tot directeur van de 
haven van Rochefort benoemd, 
werd hij tevens belast met het 
vervaardigen eener kaart van hel 
eiland Oléron, welke gevonden 
wordt in het eerste deel der 
aydrographie Francaise. Daarop 
door den minister van marine 
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naar Parijs beroepen, droeg hij 
bij lot de redactie der ordon
nantie van 1786, en in 1787 
benoemde de hertog van Orleans 
hem tot kanselier van zijn huis. 
Twee jaren later door den adel 
van hei, baljuwschap Montargis, 
tol afgevaardigde bij de alge-
meene stalen verkozen, was hij 
een der eersten, om zich met den 
burgerstand te vereenigen, en 
•werd later lid van de constitue
rende vergadering. Toen in 1792 
de oorlog was verklaard, voerde 
LATOÜCHE-TRÉVILLE , tot schout
bij-nacht benoemd, zijne vlag op 
het schip Languedoc genaamd. 
Hij verscheen voor Napels, aan 
het hoofd eener afdeeling van 
vier schepen, en bedreigde de 
stad met een bombardement, 
indien hij geene herstelling van 
eer ontving, wegens eene belee-
diging der Fransche natie aan
gedaan, in den persoon van 
SÉMONVILLE, haren afgevaardigde 
te Konstantinopel. Na voldoe
ning te hebben erlangd, veree
nigde hij zich met hetsmaldeel, 
door den schout-bij-nacht TJRU-
GUET aangevoerd, en nam deel 
aan de krijgsverrigtingen tegen 
Oncille, Nizza en Cagliari aan
gewend. In 1793, werd hij , 
als adellijke afgezet, en in la 
Force opgesloten, waaruit de 
omwenteling van den 9 thermi-
dor, jaar 2 (27 Julij 1794) hem 
weder bevrijdde. In 1799, op 
de lijsten der marine hersteld, 
ging hij het bevel eener afdee
ling te Brest op zich nemen, 
én commandeerde tevens de té 
Boulogne vereenigde flotille, toen 
NELSON dezelve in de maand 
Augustus 1801 kwam aantaslen. 

Nadat deze eerste aanval voor 
laatstgenoemde slecht was uitge
vallen, had er eehige dagen later' 
een tweede plaats, die, ofschoon 
de Engelschen beter gecombi
neerd waren, voor hen niet ge
lukkiger was. In hetzelfde jaar 
beroepen om over het smaldeel 
van Èocheforl het bevel Ie voe* 
ren , ging LATOÜCHE-TRÉVIIXE , 
in December met zes schepen, 
zes fregatten en twee corveüen, * 
aan boord hebbende drie dui
zend manschappen, bestemd om
legen Sint-Domingo te handelen, 
onder zeil. Zijn smaldeel liep. 
met geweld de reede van Port-
au-Prince binnen, onderwierp 
de forten, on tscheëple zijne troe
pen , en het gelukte aan TRÉ-
VILLÉ , om door zyne schoone 
krijgsbewegingen de stad voor
den brand Ie behoeden. De rang; 
van onder-admiraal was zijne 
belooning, en in 1804 ontving, 
hij den last, om te Toulon het. 
bevel, der aldaar Vereenigde zee-
magt op zich te nemen. Naaü-
welijks was hij aldaar aange
komen of de kenmerken "eener 
ziekte, die reeds zijne terug
komst van Sint-Domingo ver
haast had K openbaarden zich 
met meer kracht; Door zijne 
officieren aangespoord, om zich 
naar land te doen vervoeren, 
ten einde eene betere oppassing 
en verzorging te erlangen, wei
gerde hij zulks, zeggende: »Een 
admiraal is al te gelukkig, wan
neer hij onder de vlag van zijn. 
schip kan sterven." Na een ziek
bed j a n tien dagen, bezweek 
LATOCCHE-TRÉVILLË werkelijk, 
den 19 Augustus 1804, onder
de vlag van den Bucénlauru&. 
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* TRIAL (JÖANNES CLAUMÜS), 
een componist, •toonkupstenaar 
m directeur der opera van Pa
rijs, in 1734 in hetgraafschap 
Venaissin geboren. Zijn voor
beeldig gedrag en de goedheid 
zijns harten, wonnen hem de 
toegenegenheid van den prins 
van CONTI , die bij het ontvan
gen van het berigt van zijn 
overlijden (in 1771 voorgeval
len) , uitriep: » Ik heb een' 
vriend verloren!" Hij heeft de 
muzijk der volgende opera's 
zamengesteld: Sylvia, Théonis, 
de Verstandzoekster (la Cher-
cheuse d'esprü), JEsopus te Cy-
thère, Flora, verscheiden Can
taten enz. • • ' 

* TRIAL (ANTONIUS), een be
kwame tooneelspeler, was de 
zoon van den voorgaande, wiens 
gevoelens hij niet erfde. Terwijl 
hij de kluchtrollen, die van boe
ren, van onnoozelen, van bloo-
hartige knechten enz. uitvoerde, 
had hij, in dat door hem ge
vormde vak, waaraan zijn naam 
is verbleven, veel roem verwor
ven. TRIAL omhelsde met geest
drift de beginselen derFransche 
omwenteling, en schaarde zich 
onder de tegen de bestaande orde 
meest verbitterde Jakobijnen. In 
1793 was hij lid der revoluti-
onnaire commissie der afdeeling 
L&pelletier, en hij werd met de 
burgerlijke acten van zijn arron
dissement belast. Na den val 
van B.0BBSP1ERRE, en toen de 
Jakobijnen, op de stralen, wer
den uitgejouwd en achtervolgd, 
hield hij zich verscheiden dagen 
verborgen,- en toen hij weder 
op het tooneel verscheen, wer

den hem allerlei verachtelijke 
uitdrukkingen en beleedigingen 
loegeschreeuwd, terwijl men 
hem dwong het Reveil du peuple 
(Ontwaken des volks) te zingen. 
Zulks trof hem zoo heviglijk, 
dat hij er ziek van werd, en 
drie dagen daarna, in Januarij 
1795, overleed. 

TRIBBECHOVIUS (ADAM), te£«-
bek, geboren, en in 1687over
leden , werd kerkelijke raad van 
den hertog van Saksen-Golha, ; 
en algemeen opperbewindhebber 
der kerken van -dat hertogdom. \ 
Men heeft van hem een aantal j 
in Duüschland,bekende werken. 
De voornaamste zijn : Ifi De 
docloribus scholasticis, dequt 
corrupta per eos divinarus /w 
marumque rerum scientitt, w 
vrucht van sekten-geest en. blin- \ 
den haat. Men heeft het in 1719 > 
herdrukt; — 2.° Historia ««• ! 
luralismi, Jena, 1700, in4.t0> j' 
— 3.o eene critiek der Jaarboe
ken van BARONIUS ; —- f ° Pê < 
veritate creationis mundi; "8 

angelis; De Mose, Aügypliorv® 
Osiride, etc. 

TRIBONIANUS, een Grieksche 
regtsgeleerde, was van 'Sidus in 
Pamphylië. JDSTIBIANUS vatte 
zoo veel achting voor hem <>P> 
dat hij hem tot de eerste waar
digheden verhief, en hem be
lastte met het regelen en ^ 
orde brengen van het Roniem-
sche regt. Dit werk wordt alge
meen op prijs gesteld, niette-
genstaande de regtsgeleerden er 
groote gebreken in vinden. »en 
volgt hetzelve nog tegenvvoor- ; 
dig in Frankrijk, in datgene , 
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wat men het land van het be
schreven regt noemt. TRIBONIA-
KUS bezwalkte den glans van 
zijnen roem door zijne gierig
heid; door zijne laagharligheden 
en zijne lage vMjerijen.- Voor 
het uitwendige een christen, 
was hij een heiden in zijn hart, 
en er blijven eenige sporen dezer 
gevoelens over in de Digesta,: 

welke hij op last van JOSTIMA-
. NOS , 'm hét jaar-531 ondernam. 

TXUBÜNÜS, een beroemde arts 
der zesde eeuw., ten tijde van 
Cnosnoè'sI, koning van'Perm, 

. w a s u i t Palestina. Hij genoot 
zoo zeer de vriendschap van dien 
vorst, dat na door de troepen 
van JÜSTINIANDS krijgsgevangen, 
te zijn gemaakt, CHOSROÖS tot 
geenerlei bestand was Ie bewe
gen , ten zij hem TRIBUNUS werd 
teruggegeven. Het werd op die 
voorwaarde gesloten; maar deze 
geleerde man verbleef slechts een 
jaar aan het hof. Gedurende dien 
tijd wilde Cflosnoës hem door 
aanzienlijke -geschenken verrij
ken ; volgens de getuigenis van 
PKOCOPIUS, een' gelijktijdig schrij
ver , wees TBIBDNÜS dezelve van 
de hand, en vraagde aan zijn' 
bevrijder geene andere belooning 
'voor zijne diensten» dan de be
vrijding der gevangen gehouden 
Romeinen. Zijn verzoek werd 
hem toegestaan; de soldalen van 
JDSTIWAKÜS , tot welke natie 
dezelve ook rnogten behooren, 
werden teruggezonden. TRIBUNUS 
overleed in 579. 

TMCALET (PETROS JOZEF) , een 
kerkelijk schrijver te Dole, den 

XXIV DEEL. 

30 Maart 1696 geboren;' hij stu
deerde eerst te Besangon, daarna 
te Nozeray; maar daar de kwee-
keling zich aan de verstrooiing 
en, losbandigheid overgaf, zoo 
werd hij door de Franciskanen 
van laatstgenoemde stad, onder 
wier leiding hij stond, terug
gezonden. Eindelijk door de 
genade getroffen, liet hij zijne 
goddelooze gewoonten varen, en 
keerde als boeteling naar dezelfde 
Franciskanen terug. Hij wijdde 
zich toe aan het gebed en aan de 
godgeleerde studiën, en werd te 
Besangon tot priester gewijd; hij 
begaf zich in de congregatie van 
Saint -Nicolas - du - Chardonnet, 
te Parijs (1721), alwaar hij de 
bedieningen van hoogleeraar en 
directeur van het seminarie waar
nam. TRICAUËT, reeds vroegtijdig 
zwak en gebrekkig geworden , 
begaf zich in 1744, naar Ville-
juif, alwaar het seminarie van 
St. Nicolaas een gesticht had. 
Het is aldaar dat hij verscheiden 
nuttige werken schreef of dic
teerde , JZOO als onder anderen: 
l.o Abrêgê etc. (Kort begrip.der 
verhandeling over de liefde Gods 
door den H. FRANCISCUS VAN 
SALES)', 1756, in 12.™ her
drukt te Luikf in 1802; — 
2.° Bibliothèque etc. (Beknopte 
Bibliotheek der kerkvaders), 9 
d l x i ü 8.™, 1758 tot 1762, 
herdrukt, in 1787, 8dl.» in 
8.™; — 3.« Précis etc. (Geschied-
kundige hoofdinhoud * van het 
leven van J.C.), 1760 en 1777, 
in 12.*10; — 4. Abrégè etc. 
(Kort begrip der christelijke 
volmaaktheid), uit de werken 
ROÖRIGUEZ ontleend, 1702, 2 
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dl.11, in 12 . m o ; [ in hetzelfde 
formaat, in 1820, door de ge
broeders PERISSE herdrukt];.— 
5.o Le Uwe etc. {Het boek des 
Christens), 1762, in 12.»»°, te 
Luik, in 12.°>° herdrukt; — 
6.° l'Améa etc. (Het geestelijke 
jaar, bevattende eene handlei-
ding en oefening voor eiken dag 
detjaars), 1760, 3 dl." in 12.»° 
[in 1830 door LEFORT op dezelfde 
wijze herdrukt], enz. TRICALET 
overleed te Villejuif, den 31 
October 1761. 

TRICAUD (ANSELMÜS) , een ge
schiedschrijver, te Belley, den 
4 Mei 1671 geboren, volbragt 
met roem zijne studiën; hij om
helsde den geestelijken staat 
en werd prior van Belmont, 
later kanonik van het kapittel 
van Ainay van Lyon. Hij hield 
zich veel met letterkunde bezig 
en, heeft, behalve verscheiden 
losse stukjes, in üeBibliollièqne 
Frwcaise van SAUZET opgeno
men, nagelaten: 1.° Histoire 
etc. (Geschiedenis der Dauphij-
ners en van Dauphinê), Parijs 
1713, inl2.m°; — 2.o Histoire 
etc. (Geschiedenis der belegering 
van Barcelona), Lyon, 1714, 
in l'2.mo; — 3.° Campagnes etc, 
(Feldtogferi van prins EUGENHJS 
in Hongarije, en der Veneliaan-
stifte veldheer en in Morea), Lyon 
1718, 2 dl.a<iri 12.™• — 4.o 
Rehtim etc. (Verslag van den 
dood des Pauses — INNOCENTIUS 
XIII •— m van het vergaderde 
conclave ter verkiezing van BE-
™»K™$mi),Nancy, 1724, 
in 12.»° Dit werk, hetwelk den 
beginselen des schrijvers niet 
tot ecre verstrekt, berokkende 

hem billijkerwijze de censuur 
van het hof van Rome, hetwelk 
hij hoont daar hij de feiten, 
door beleedigende aanmerkingen 
verminkt. [Zijn verzet tegen de 
bulle Unigenitus, deed hem in 
1735 naar Parijs verbannen], 
alwaar hij in 1739 overleed. 

TRIEGLAND. — Zie TRÏGUM-

•f TRIEST (ANTONIÜS) , een Bel
gisch prelaat, in 1576, op hel 
kasteel Atweghem, bij Oude
naarden in Vlaanderen, uit eene 
oude adellijke .familie geboren. ; 
Na met roem te Leuven zijne ; 
studiën te hebben volbragt, werd j 
hij, in 1616, bisschop van Brugii \ 
en later bisschop van Gene. Hij S 
stichtte evenzeer door zijne pre- : 
diking als door zijn voorbeeld. ! 
én onderscheidde zijne liefdadig- f 
heid jegens de armen, niet min- j 
der dan zijnen smaak voor de ' 
letteren en kunsten. De kruid- ; 
kunde bezat voor hem bijzon- ' 
dere bekoorlijkheden: hij kW* i 
te in zijnen tuin, Belwm 
genaamd, vele soorten van zeld
zame bloemen en planten aan; 
en rigtle in de kerk van den 
ïï. MiCHAët, het broederschap 
op van de H. DOROTHKA , w" 
gens hetwelke de tuiniers e« 
bloemisten, jaarlijks, op «en 
feestdag hunner patrones, een8 

tentoonstelling van bloem?" 
moesten houden, welk gebr«'B 

tot op den inval der Franse»6 

legerbenden, in 1792, isg" 
handhaafd. De vriend van *B' 
BENS, van VAN DIJK en v a n 

TESIERS, en van at de gro?» 
kunstenaars van zijnen tijd w 
de, schepte "hij er behagen i»> 
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hen bezig te houden, en hij 
had in'zijn paleis negen groóte 
vertrekken, alle met de schoon
ste schilderijen behangen. Het 
is voor hem, dat RUBENS den 
Aïoord der onnoozele hinderen, 
en de Bekeering van den H. PAU-
LUS schilderde. Zijn portret 
werd door VAN DIJK geschil
derd en door PONTIUS gegra
veerd. DUQUESNOY vervaardigde 
zijn borstbeeld en zijn praalgraf, 
hetwelk men nóg tegenwoordig 
in de St. JBavo-kerk, te Gend,, 
ziet. Nadat, in 1640, een brand 
het dakwerk dier kerk had ver
nield , liet TBIEST hetzelve op 
zijne kosten herstellen, en hij 
voorzag evenzeer in de uitgave 
voor het timmerwerk des koors. 
Deze beroemde man overleed in 
1657. Hij vermaakte zijne bi
bliotheek aan de barvoeter-kar-
melieten; aanzienlijke sommen 
aan de bank van leening, ten 
einde die inrigting in slaat te 
stellen den armen renteloos të 
beleenen j andere sommen • ter 
verfraaijing van de kerk. Ein
delijk werd het derde zijner na
latenschap, door de uitvoerders 
zijner testamentaire beschikking, 
verkocht, en aan de armen van 
Gend uitgedeeld, aan welke men 
volgens eene andere zijner fon-
datiën, tot op den inval der 
Franschen dagelijks dertig broo-
den, .en maandelijks een zeker 
getal hemden uitdeelde. 

TKIGAN (KAKEL), leeraar der 
SQrbonne, pastoor van Digovitte, 
te Querqueville, bij Cherboiwg, 
in Neder-Normandijë, den 20 
AugnstusI694 geboren, enden 
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12Februarij 1764, in zijne pas
torie overleden. De stadie was 
zijn hartstogt; maar het was 
vooral aan zijn vaderland en aan 
zijn' staat dat hij zijn nacht
waken toewijdde. Vol ijver en ' 
liefdadigheid, beminde hij zijne ' 
parochianen teederlijk, en hij 
liet op zijne kosten de kerk, 
eene der regelmatigste van het 
kanton, opbouwen. De door 
hem in het licht gegeven wer
ken zijn: 1.° Vie etc. (Leven 
van ANTONIUS PATÉ, pastoor van 
Cherbourg), in delft geur van 
heiligheid overleden, lil. in 8 j ° ; 
~ 2.° Histoire etc. (Kerkelijke 
geschiedenis der provincie Nor-
mandijë), 4 dl.» in 4.t0 Dit 
werk eindigt met de 12.e eeuw. 
De schrijver heeft er het vervolg 
tot in de 14.e eeuw van nage
laten. Deze geschriften schieten, 
met betrekking tot den stijl, 
in bevalligheid te kortj maar 
vloeijen over in bondige oor-
deelkunde en diepzinnige na-
sporingen. 

ÏRIGAULT (NICOLAAS), een Je-
suit, teDouai geboren, verkreeg 
van zijne oversten de vergun
ning, 'om als missionaris naar 
Sim te gaan, alwaar hij in 1610 
aankwam. Daar hij het klein 
getal werklieden voor eenen zoo 
overvloedigen oogst in aanmer
king nam, zoo keerde hij naar 
Europa terug, om er hulp te ver
zoeken , en deed deze groote 
reis bijna geheel te land. Na 
onder verschillende natiën vier-
en-veertig ambtgenooten bijeen
verzameld te hebben , ging hy 
met deze versterking op niéuw 

"2 
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op reis, om in het uitgestrekte 
Sinesche-rijk, aan de voortplan
ting des gelooft te arbeiden j hij 
overleed aldaar den 14 Novem
ber ,1628. Men heeft van dezen 
ijverigen missionaris: 1.° Vie 
etc (Leven van GASPARÜS BUR-
ZÉE), medgezel van den H. XA-
VERIÜS, Antwerpen, 1610; —• 
2.° De christiana expeditione 
apud Sinas ex MATTE^I RICCII 
cominenlariis, Augsburg, 1615, 
in 4. t0, Keulen, 1617, in 8,™ 
Hij verzekert in ' dit geschrift 
dat de boekdrukkunst in Sina 
in gebruik was, alvorens in 
Europa bekend te zijn; maar 
hij let er niet op dat deze zoo-, 
genaamde Sinesche drukkunst, 
enkel met op platen gegraveerde 
teekens, en niet met beweegbare 
letters geschiedde; — 3.° De 
christianis apud Japonicos tri-
umphis, Munchen, 1623, met 
bijvoegselen van pater RADERUS 
en platen van SADLER : dit is 
de geschiedenis dergenen, die 
in Japan voor het geloof den 
dood hebben ondergaan; — 4.° 
een Sineesch Woordenboek, 3 
dl.", in Sina gedrukt, enz. 

TRIGLAND , of TRIEGLAN» — 
TRIGLANDIUS — (JACOBTJS), te 
Haarlem, in 1652 geboren, 
maakte zich bekwaam in do 
Ooslersche talen, en de He-
breeuwsche oudheden, welke 
hij benevens de godgeleerdheid 
te Leyden onderwees,. en alwaar 
hij in 1705 overleed. Er beslaan 
van hem verschillende werken, 
die de belangstelling der geleer
den kunnen opwekken, onder 
anderen Verhandelingen over de 
— Joodsche -— sekte der Carat-

ten. — Zie SCALIGER (JOSEPHCS 
JUSTUS). [Tot tweemalen had 
TRIGLANDIUS, te weten in 1689 
en in 1699, op aanbeveling van 
prins WILLEM I II , bij*wien hij 
zeer gezien was, de waardigheid 
van rector magnificus, aan de 
Leydsche hoogeschool bekleed]. 

TRIMOUILLE. — Zie TREJIOILLE, 
URSINS — ANNA MARIA — en 
TALMONTV 

TRISMEGISTÜS. — Zie HERMES. 

TRISSINO (JOANNES GEORCE), 
een Italiaansche dichter, den8 
Julij 1478, te Vmcence, uil 
eene beroemde familie geboren, 
beoefende reeds vroegtijdig de 
grondbeginselen der letterkunde 
volgens de groote meesters der 
oudheid,' en teekende hunne 
lessen in eene Praktijk op, 
Vincence, 1589, in 4, t0, die 
niet zeer algemeen is. Maar wat 
hem het meeste beroemd maakte, 
was een heldendicht in 27 zan
gen, waarvan het onderwerp is 
Italië van de Gothen bevrijd door 
BELISARIUS , onder de regering 
van JUSTINIANUS. Zijn plan is 
wijs en wel ontworpen; er straalt 
in dit dichtstuk genie en vin
dingskracht door, zijn slijl is 
zuiver en gekuischt, zijn ver
haaltrant eenvoudig, natuurlijk 
en sierlijk; maar zijne bijzon
derheden zijn al te langdradig» 
en dikwerf onbeduidend en sma
keloos, soms kwijnt zijne ver
sificatie. TRISSINO was een man 
van eene uitgebreide geleerdheid 
en een bekwaam onderhandelaar. 
L E O X enCLEMENs VII maakten 
gebruik van zijne dienst in ver-
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scheiden gewiglige aangelegen
heden. Hij is de eerste nieuwere 
dichter van Europa, die een 
regelmatig heldendicht heeft 
vervaardigd; en is de uitvinder 
van vrije verzeg Versi sciolti. 
Daarenboven is hij de schrijver 
van het eerste regelmatige treur
spel der Italianen, Sophonisbe 
genaamd, 1524, in 4. toj [het 
werd gespeeld in 1514, op een 
bijzonder daartoe gebouwd too-
neel]. TBISSINO overleed in 1550. 
[De uitgave van al zijne werken 
het blijspel Simillinïi daar onder 
begrepen, is door den markies 
MAFFEÏ geleverd, Verona, 1729, 
2 dl.1* in fol. CASTEIAI van Vi-
cenoe, heeft zijn Leven beschre
ven.] 

TRISTAN de Kluizenaar' (LODE-
WIJK), opper-regter, of volgens 
anderen opper-hofmeester van 
LODEWIJK XI, was de bedienaar 
van de meeste der overhaaste 
strafoefeningen, welke die vorst 
dikwijls op het minste vermoe
den liet ten uitvoer brengen. 
De wreede en onmeedoogende 
wijze, met welke hij zich van 
dien hatelijken last kweet, brag-
ten hem bij alle weidenkenden 
in afschuw. Hij liet eene groote 
fortuin na, alsmede het prins
dom Mortaigne-sur-Gironde het
welk later in het huis Matignon 
en vervolgens in dat van Pies-
sis-Richelieu overging. 

ÏMSTAN (FJUNCISCÜS), bijge
naamd de Kluizenaar, in 1601, 
op het kasteel Souliers of Soliers, 
in het voormalige Fransche ge
west la Manke geboren, telde 

onder zijne voorouders, den be
roemden PETROS den Kluizenaar 
aanvoerder van den eersten kruis-
togt. Bij den markies DË VER-
NEUIL, natuurlijken zoon van 
HENDRIK IV, geplaatst, had hij 
het ongeluk een' lijfwacht, met 
wien hij een tweegevecht had 
aangegaan, te dooden. Hij stak 

I naar Engeland over, en van 
daar weder naar Poitou, alwaar 
S.CÉVOLE DE SAINTE-MARTHE hem 
bij zich nam. Nadat de maar
schalk D'HDMIÈRES hem te Bor
deaux had gezien, stelde hij hem 
voor aan LODEWIJK XIII, die 
hem genade schonk, en GASTON 
D'ORLEANS nam hem voor een' 
zijner gewone kamerheeren aan. 
Het spel, de vrouwen en de 
gedichten namen zijnen tijd in; 
maar deze hartstogten, zoo als 
men zulks wel kan begrijpen, 
bevorderden zijne fortuin niet. 
Hij was altijd arm, en, volgens 

. BOILEAÜ , bragt hij den zomer 
zonder linnen en den winter 
zonder mantel door. Deze dich
ter overleed in 1655,* na een 
onrustig leven, rijk in gebeur
tenissen , te hebben doorgebragt; 
een gedeelte der laatste heeft 
hij publiek gemaakt in zijn 
Page disgraciê, .1643, in 8,vo, 
een roman, die men als zijne 
gedenkschriften kan beschou
wen. [Men heeft van hem ver
scheiden tooneelstukken, thans 
bijna alle vergeten, met uitzon
dering van het treurspel Mari-
amne, in 1637 ten tooneele 
gevoerd 5 dit stuk genoot eenen 
verbazenden bijval, en scheen 
zelfs optewegen tegen den Cid 
van den grooten CORNEUAE, die 

3 
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volgens FONTENEIXE, er het vijfde 
bedrijf van. prees]. Zijne Gedich
ten zijn gezamenlijk in 3 dl.n 

in i.i0 in het licht gegeven. 

TKITHEMIOS (JoANflEs), in het 
dorp Trittenheim, vanwaar hij 
zijnen naam ontleende, op twee 
uren afstands van Trier, in 
1462 geboren, begaf zich in de 

"benediklijner-orde, en werd in 
1483, abt van Sponheim, in 
het Mentzer-diocees. Later deed 
hij afstand van deze waardigheid,' 
doch niet lang duurde het, of 
hij werd tot eene nieuwe ver
heven; want in 1506, werd hij 
abt van den H. JACOBUS, te 
Würsburg, en overleed den 13 
December 1516. Hij bezat eenen 
grooten ijver voor de kerkelijke 
tucht en bevorderde de studie. 
Zijne geleerdheid was veelom
vattend en verscheiden, en heeft 
een aantal werken over de wijs
begeerte, geschied- en zedekunde 
voorfgebragt. De meest bekende 
zijn: 1.° eene Naamlijst der 
kerkelijke schrijvers, Keulen, 
1546, in 4.t0 Dit werk bevat 
de lijst fat Werken van 870 
schrijvers, welke TKITHEMIOS 
niet altijd met smaak beoor
deelt ; — 2.° eene andere van de 
Beroemde mannen van Buitsch-
land, en eene derde van die der 
orde van den H. BENEDICTUS , 
1606, in 4.t<>; — 3." Zes Boe
ken over de fjeheime schrijfkunst 
(polygraphie), 1601, in fol. (Zie 
COIXANGE); •— 4.o Verhandeling 
over het geheimschrift in cijfers 
{steganographie), 1621, in 4.*°, 
Neurenberg. Er bestaat over dit 
werk een geschrift, aan AUGUS
TUS, hertog van Brunswijk, toe

geschreven, hetwelk niet alge
meen _ en getiteld i s : Gustavi 
Seleni enodaüo steganographiw. 
J. Trithemii, 1624, in fol.; — 
5.° Kronijken, onder anderen 
van het klooster van Sponheim, 
in Trithemii Opera historica,, 
1601, 2 dl.« in fol.; —6.» 
Stichtelijke Werken, 1605, in 
fol. Onder dezelve, vindt men 
een Commentarium op den regel 
van den E. BENEDICTUS, Ver
zuchtingen over het verval dier 
orde, en Verhandelingen over 
de verschillende pligten van het 
kloosterleven; — 7.° De Succes-
sione ducum Bavarim et comüwm 
Palatinorum; — 8.° Brieven. 
Men heeft hem daarenboven nog 
eene verhandeling toegeschreven, 
getiteld: Veterum Sophorumsi-
gilla et imagines magicee welk 
geschrift bij sommigen het denk
beeld heeft doen ontslaan, dat 
hij zich met tooverkunde bezig 
hield; maar het is bewezen, 
dat genoemd werk niet van 
hem is. < 

* TWVELLATO (MARCUS A«TO-
mus), in 1687, te Monselice, 
in het Paduaansche geboren, 
onderwees met roem de godge
leerdheid in het seminarie van 
Padua. Hij was niet alleen een 
ervaren godgeleerde, maar daar
enboven nog met verschillende 
wetenschappen bekend, en bezat 
uitgebreide bekwaamheden. De 
Latijnsche letteren vooral wa
ren door hem zorgvuldig beoe
fend , en hy sprak het Latijn 
op de vloeijendste en zuiverste 
wijze. Zijn onderhoud was leer
zaam en met gelukkige invallen 
doormengd, die aan hetzelve vele 
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, bevalligheid gaven. Hij overleed 
te Padua, den 7 December 177.3. 
Hij heeft in het licht gegeven; 
1.° DissertationesiheologiccB, Pa
dua, 1739; — 2." Opuseuia 
iheqlogica, Padua, 1740; — 
3.° Dissertatio de Eucharistue 
sacramento et sacrificio, Padua, 
1724; — 4.o Dissertationes de 
sacramenlis, et prcesertim de 
baptismate et confirmatione, Pa
dua, 1743; — 5.° Enchiridion 
de Verbi incarmtione, Padua, 
1750. 

• • ' 

TIUVERIUS. — Zie DRIVERIUS. 

TRIVULCE of TRIVULZIO (JOAN-
NES JACOBUS) , markgraaf van 
Figevano, uit eene oude familie 
van Milane, alwaar hij in 1447, 
geboren -werd. TRIVULCE vol-
bragt zijne' eerste -wapenfeiten 
onder FRANCISCUS SFORZA , her
tog van Milane, die hem, naau-
welijks 18 jaren oud zijnde, met 
zijn' zoon GALEAS MARIA, naar 
Frankrijk zond',- om koning LO
DEWIJK XI te dienen. Later open
baarde hij zoo veel neiging voor 
de Guelfen; dat hij uit zijn 
vaderland verdreven werd.. Hij 
begaf zich in de dienst van 
FERDINAND I van Arragon, ko
ning van Napels, en ging daarna 
over in die van "KAREL VIII , 
koning van frankrijk, toen die 
vorst ter verovering van Napels 
uittoog. Hij was het, die Capua 
in 1495 overleverde, en die in 
den slag van Foronovo, met den 
.maarschalk DE GIÉ , de voor-, 
hoede des legers aanvoerde. Hij 
werd vervolgens luitenant-gene
raal van het Fransche leger in 

Lombardijë, nam Alessandria 
della Paglia in , en versloeg de 
troepen van LODEWIJK SFORZA, 
hertog van Milane, Nadat LODE
WIJK XII, in 1499iniMfó-was 
gevallen, werd hij door TRIVUL
CE, ter verovering" van het her. 
togdom Milane gevolgd. Hij on-

' derscheidde zich bij dien vorst, 
die hem in 1500 tot landvoogd 
der veroverde gewesten benoem
de, en hem met denveldmaar-
schalks-staf van Frankrijk ver
eerde. TRIVULCE vergezelde dien 
vorst, bij deszelfs plegtigen in-
togt in Genua, den 19 Augus
tus 1504 , en verwierf veel roem 
in den slag van Agnadello, in 
1509 geleverd. Vier jaren later 
was hij de oorzaak, dat do 
Franschen voor Novara werden 
geslagen, terwijl LODEWIJK DE 
LA TRIMOÜILLE (zie TREMOILLE— 
LODEWIJK —) die stad belegerde. 
Hij herstelde dien misslag onder 
FRANCISCUS I , door de diensten 
welke hij bewees bij den over-
togt der dlpen, in 1515; hij 
was het, die het geschut, met 
eene ongeloofelijke moeite de 
bergen deed ophijschen. Later 
onderscheidde hij zich in den slag 
van Marignano. Zijne gunst hield 
zich niet staande, en hij over
leed te Chdtres, thans Arpajon-, 
in 1518, ten gevolge van eenige 
hofküiperijè'n. Door LAUTUEC bij 
FRANCISCUS I beschuldigd , van 
in verstandhouding te staan met 
de vijanden van den staat, trok 
hij in den winter, en in meer 
dan 70jarigen ouderdom over 
de Alpen, om zich te regtvaar-
digen. Toen hij: zich bij FRAN
CISCUS I aanbood, wendde die 

4 .. ' 



88 T R I . _ T R O. 

vorst het hoofd om, en ant
woordde niets. Deze trek van 
minachting was een doodelijke 
slag, dien het leedwezen van 
den monarch niet in staat was 
te genezen. De maarschalk ant
woordde aan dengenen die hem 
ran zijnenlwege bezocht, dat 
het geen tijd meer was. » De 
versmading, welke de koning 
mij getoond heeft, voegde hij 
er bij, en mijn geest, hebben 
hunne werking gedaan, ik ben 
een man des doods." Hij beval 
dat men op zijn graf dit korte 
opschrift zoude plaatsen, het
welk zijn karakter zeer wel uit
drukte: Bic quiescit, qui mn-
quam quievit. Toen LODEWIJK XII 
tegen den hertog van Milane 
den oorlog wilde voeren, vraagde 
mj aan TRIVÜLCE, wat er ver-
eischt werd om zulks met goed 
gevolg te doen? » Drie dingen, 
antwoordde hem de maarschalk, 
zyn onvermijdelijk noodzake
lijk; vooreerst geld; ten tweede 
geld; ten derde geld.» Deze 
'krijgsman had zich als Zwitser 
doen naturaliseren. Hij stond op 
net punt om zich ook als edelen 
venetiaan te doen aannemen, 
en dit was, zegt men dereden 
der verkoeling van FRANCISCOS I 
te zijnen opzigte. Hij was de 
rijkste_ particulier van Italië, 
de gierigste uit neiging, en soms 

JÜfT? of TaivüMio (THE-
vo 2 n d 5 l 0 e d ^ w a n t ™ d*« 
-Z f ™ ï ° ^ ? r d i e n d e den staf 

dello aan den dag legde, en in 
dien van Ravenna, in 1512. 
FRANCISCUS I gaf hem het stad
houderschap van Genua, waar
van hij in 1528 het kasteel 
tegen de inwoners verdedigde. 
Uit gebrek aan levensmiddelen 
genoodzaakt om zich overtege-
ven, ging hij in 1531 te Lyon, 
waarvan hij landvoogd was, den 
geest geven. 

TIUV'ULCE ofTiuvuLZio (AHTO-
NIUS) , kardinaal, broeder van 
den voorgaande, verklaarde zich 
voor de Franschen, toen deze 
zich meester maakten van hét 
Milanesche. Hij werd op verzoek 
des konings van Frankrijk, door • 
Paus ALEXANDER VI, in 1500, 
met den kardinaalshoed vereerd, 
en overleed in 1508, in den 
ouderdom van 51 jaren, uit 
smart van een zijner broeders 
te hebben verloren. Bit huis 
heeft nog vier andere kardinalen 
opgeleverd , alle beroemd, we-
•gens hunne kunde, hunne deug
den, en de gewigtige posten 
welke zij bekleedden. 

TUOCHEEEAO BE LA BERGÈRE 

(JOANNES ARNOLDÜS), een letter
kundige, te Parijs, in 1718 
geboren, bekleedde in het begin 
verscheiden tidministrative be
trekkingen. Bij de Fransche 
omwenteling reeds vrij bejaard 
zijnde, kon hij zich aan die on
stuimige wisselvalligheden ont
trekken , en leefde geheel ver
geten, in eene der voorsteden 
eer hoofdstad, alwaar hij slechts 
door een klein getal vrienden 
werd bezocht. Hij eindigde zijne 
vreedzame loopbaan in 1792. 



T R 0. 89 

TROCHEREAU heeft veel uit het 
Engelsch in het Fransch ver
taald. De meest bekende zijner 
'vertalingen zijn: 1.° Choix etc. 
[Keuze van verschillende dicht-
stuhhen), Parijs ,1746; in 12.m<> 
De stukken van SPENCER, DRY
DEN en POPE zijn vrij wel over-
gebragt, en de vertaler heeft in 
dezelve grootendeels de schoon
heden van het oorspronkelijke 
behouden. Zijn slijl is vlug," 
duidelijk, maar soms eenigzins 
onnaauwkeurig; — 2.° la Spec-
tatrice (de Jtanschouwster). Dit 
is zijn best geschreven werk, 
en werd ook door het publiek 
zeer'gunstig opgenomen. Men 
treft in hetzelve zeer leerzame 
en belangrijke stukken aan; — 
3.° Eisloire etc. (Beoefenende 
geschiedenis der thee, met aan
merkingen over hare hoedanig
heden en de uitwerkselen, die 
haar gebruik teweeg brengt), 
door COAKLEY-LETTSOM , 1773 , 
in 12.™° 

TROCZNOD. — Zie ZISKA. 

TROGUE-POMPÉB of TROGDS-
POMPEJUS , geboortig uit het land 
der Vocontiërs, in Gallië, waar
van Vasio, thans Vaisoii, de 
hoofdstad was, wordt onder1 de 
goede Laüjnsche geschiedschrij
vers gerangschikt. In 44 boe
ken, had hij eene wereldgeschie-
deniszamengesteld, tot op het 
tijdstip van ADGÜSTOS. JOSMNÜS 
vervaardigde eene verkorting der-
zelve. Men is van meening dat 
het deze verkorting i s , welke 
het werk van TROGOS-POMPEJDS 
heeft doen verloren gaan, wiens 

F 

stijl de beste schrijvers waardig 
was. Nadat de vader van TRO
GOS-POMPEJDS , onder CiESAR de 
wapens had gevoerd, werd hij 
zijn geheimschrijver en zegel
bewaarder. 

TROIMBEIXI (JOANNES CHRYSOS-
TOMDS) , regulier kanonik van 
den S. Verlosser te Bologna, 
geraakte lot de eerste posten 
zijner orde, legde zich onver
moeid op verschillende studiën 
toe, en overleed den7Januarij 
1784, na in het licht te heb
ben gegeven: 1.° de Fabels van 
PHiEDRüs, in Italiaansche ver
zen, Venetië, 1736; — 2.° de 
Honderd Fabels van FAÖRHE (zie 
dat artikel), in Italiaansche ver
zen, met eenige Laüjnsche ge
dichten, Venetië, 1736; — 3.° 
De cultu sanctorem Dissertatio-
nes decent, Bologna, 1740, 6 
dl.n; — 4.o Verdediging der 
voorgaande vier eerste Verhan
delingen, in het Latijn; KIES-
LING , hoogleeraar te Leipzig, 
had dezelve aangerand; — 5.° 
Leven en vereering van den hei
ligen JOZEF , 1768 , er straalt 
even zoo min critiek in door als 
in de Levensbeschrijvingen van 
den H. JOACHIM en de H. ANNA ,' 
1761, 6 dl.» Men acht echter 
de verhandelingen, die met dit 
laatste werk gepaard gaan; en 
die zeer goede aanmerkingen 
bevatten; — 6.° de Kunst om 
de eeuw der Latijnsche en Itali
aansche handschriften te ken
nen, Bologna, 1756, in het 
Itahaansch; — 7.° verscheiden 
Verhandelingen over de Sacra
menten en de liturgie , vol ge-
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leerdheid en, eene goede theolo
gie , Bologna, 1769 en volg., 
8. • dl.» in 4-to 

•* TRomvhh (JONATHAS), landv 
voogd van Connecticut, t&Leba-
notv, in 1710 geboren/beoefende 
de regten en de godgeleerdheid 
en werd in 1727, in het collegie 
van ffarvard, ia beide facul
teiten gepromoveerd. N,a ver' 
scheiden gewigtige bedieningen 
te hebben bekleed, werd hij in 
1769 tot gouverneur van Con
necticut benoemd, en maakte 
zich, door zijn wijs beheer, 

.waardig, om jaarljjks, tot ia 
1783, tot dien post herkozen 
te worden. Tijdens den oorlog 
over de onafhankelijkheid van 
Amerika, bewees hij aan zijn 
land gewigtige diensten;, maar 
wilde toch aan den aandrang 
zyner medeburgers niet eerder 
het oor leenen, dan toen hij zag 
dat er geene schikkingen met 
het moederland meer mogelijk 
waren. Hij stond in naauwe 
vriendschapsbetrekking met den 
generaal WASHINGTON, metwien 
hij e'ene geregelde briefwisseling 
onderhield. Ook was hij de 
vriend van den president Sxi-
u s en van de voornaamste per
sonen dier omwenteling. Nadat 
de oorlog was geëindigd, liet hij 
.de openbare zaken varen*, en 
begaf zich naar een buitengoed, 
alwaar hij zijnen tijd tnsschen 
de studie en de godsdienstige 
oefeningen. verdeelde. Hij was 
van natuur edelmoedig, en men 
haalt van hem verscheiden trek
ken van weldadigheid aai*. TROM-
JJUIL overleed in 1785. Men 
vindt m de Geschiedkundige 

verzamelingen van hem eenen 
brief over den onafhankelijk-
heids oorlog, die zeer belang
rijk i s , daar dezelve zeer veel 
twijfelachtige of tot dusverre 
onbekende bijzonderheden me
dedeelt. 

TROMMIUS f ABRAHAM) , een be
kwame protestantsche godge
leerde, te Groningen in 1633 
geboren. JOANNES TROM, zijn 
vader, bekleedde er den post 
van gezworene in den burger
stand , en was een der kerke
lijke ouderlingen. Hij genoot 
m zijne geboorteplaats het on
derwijs in de voorbereidende 
wetenschappen van MARESIVS, 
ALTING, ANDREAS SCHOOKIÜS en 
andere hoogleeraren, en legde 
zich vervolgens op de godge
leerdheid toe. Volgens het ge
bruik van dien tijd, toenmaals 
m Nederland vrij algemeen, 
aeed hij hierop eene buitenland-
sche reis, bezocht Duüschland 
en Zwitserland, hield zicheoni-
gen tijd te Bazel op, ten einde 
er zich onder de leiding van 
den beroemden BUXTORF in da 
kennis der Oostersche talen meer 
en meer te bekwamen. Hij be
zocht vervolgens Frankrijk en 
mgeland, en bij zijne terug-
Komst in het vaderland, werd 
bij beroepen tot predikant in 
«et dorp Haren (prov. Gronin-
Oen). Eerst in 1671 verliet bij 
<leze nederige betrekking om het 
leeraarsambt in zijne geboorte-
plaats te aanvaarden, hetwelk 
PJ er gedurende acht en veertig 
jaren bekleedde. Na door de 
looge-school van Groningen tot 
«et doctoraat in de godgelperd-
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heid te zijn bevorderd, overleed 
TROMMIÜS aldaar in 1719. Hij 
was een vredelievend en werk
zaam man, die zich.tot vierma
len in den echten staat begaf, 
en al zijne kinderen overleefde. 
Men heeft van hem eene Griek-
sche Concordantie van het Oude 
Testament, volgens de vertaling 
der Zeventigen, Amsterdam en 
Utrecht, 1718, 2 dl.* in fol. 
Hij randt in dezelve de Griek-, 
sche Concordantievan KOENKAAD 
KIRCHER aan; maar JOANNES 
GAGNIER van Oxford, heeft KIR
CHER nadrukkelijk verdedigd. 
Intusschen hebben beide Con-
cordantiën derzelver voorstan
ders. TROMMIUS heeft zich zoo 
wel als KOENRAAD KIRCHER aan 
de Frankforter uitgave van 1597 
gehouden; beide hadden zij be
ter gedaan, de uitgave van het 
Vatikaan te volgen, aan welke 
alle geleerden de voorkeur ge
ven. GAGNIËU is van hetzelfde 
gevoelen. Dit gebrek is niet her
steld door de vergelijking der 
beide • uitgaven door LAMBERTUS 
Bos gedaan, en in de uitgave 
van TROMMIÜS geplaatst. Nog 
heeft men van denzelfden schrij
ver eene andere Nederduitsche 
Concordantie, welke hij voort
zette van zijn' schoonvader JO
ANNES MARTINÜS van Dantsig, 

TROMP (MARTEN HARPERTZ.), 
een beroemde Hollandsche zee
held en vlootvoogd, in 1597 te 
Brielle -geboren. Naauwelijks 9 
jaren oud zijnde, nam zijn va
der, kapitein HERBERT MAR-
TENSZ. , hem mede naar zee. 
Nadat deze in 1607, in den slag 
van' Gibraltar over een fregat 

het bevel had gevoerd, geraakte 
hij, kort ^ daarna op de kust 
van Guinee slaags met eenen 
roover, waarbij hij eerst in de 
kajuit gekwetst, en daarop door 
midden geschoten werd. Zijn 
thans elfjarig zoontje, riep schrei-, 
jende het volk toe: zult gij mijns 
vaders dood niet wreken ? doch 
moest, na het buit maken van 
het schip zijns vaders, den roo
ver 2 -jaren als kajuitwachter 
dienen, waarna hij gelegenheid 
vond om te ontsnappen; gedu
rende deze gevangenschap, was 
hij in de gelegenheid, om van 
de zee-roovers, al de listen der 
zee-gevechten te leeren. In 1622 
werd hij luitenant op een oor
logsschip, en 2 jaren later gaf 
hem prins MAÜRITS, het bevel 
over een fregat van 40 stukken. 
In 1637 tot luitenant-admiraal 
van Holland aangesteld, ver
sloeg hij in die hoedanigheid,, 
in 1639, de talrijke Spaansche 
vloot, en won twee en dertig 
andere zee-slagen. In een ge
vecht tegen deEngelschen, werd 
hij den 10 Augustus 1653, op 
het verdek van zijn schip door 
een musket-kogel gedood. De 
algemeene staten stelden zich 
niet te vreden, hem met onge-. 
meenen luister, in de oude kerk 
te Delft, bij de helden dor re
publiek te doen begraven, en 
eene marmeren graftombe voor 
hem op te rigten; maar lieten 
ook gedenkpenningen slaan, om 
zijne gedachtenis te vereeren. 
[Te vinden bij G. VAN LOON, 
Beschrijving der Nederlandsche 
Historiepenningen, 2.e dl. blz. 
376.] Zijne verdiensten en de 
voorspoed hadden TROMP beny-
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ders verwekt j maar hij had de
zelve door zijne goede diensten 
en weldaden tot andere gedach
ten weten te brengen. Hij was 
zedig te midden zijner fortuin. 
Van al de titels, waarmede men 
hem wilde vereeren, nam hij 
enkel dien van Groot-vader der 
matrozen aan, terwijl hij onder 
zijne landgenooten met geenen 
anderen dan dien van burger 
wilde bestempeld worden. 

T TROMP (CO^NELIS), zoon van 
den voorgaande, en even als hij, 
een dappere Hollandsche zee
heldwerd den 9 Septb. 1629, 
te Rotterdam geboren. Reeds 
in 1650, voerde hij als kapitein 
het bevel over een oorlogsschip, 
benevens andere, uitgerust te
gen bah, en de zee-roovers van 
Marokko, welks keizer tot een 
•voor de Hollanders voordeelig ver
drag werd genoodzaakt. In 1652 
was hij bij den slag tegenwoor
dig, welken VAN GALEN voor 
Porto -Longone aan de Engel-
schen leverde, en klampte er 
nun schip deSamson aan, het
welk hem echter bij overrompe
ling ter reede van Livorno weder 
ontweldigd werd. In Maart des 
volgenden jaars mat hij zich 
voor Idvorno op nieuw met de 
Bngelschen, en, ofschoon den 
aouanders de overwinning bleef; 
w a m hun dezelve echter door 
j e ^sneuvelen van VAN GALEN 
duur te staan. TROMP werd tot 

meene staten der Nederlanden 
vorderden, zoo werden WAS-
SENAAR-OJBDAM , DE ROTTER en 
TROMP met eene vloot naar de 
Oostzee gezonden, ten einde de 
stad Dantsig voor eene over
rompeling van den kant van 
Zweden te beveiligen. Intusschen 
ruimde het verdrag van Elbing 
de gerezene geschillen uit den 
weg; en TROMP keerde tot het 
stille leven terug, hetwelk hij 
eerst in 1662 verliet, om weder 
op het tooneel der openbare ge
beurtenissen te verschijnen. In 
dat jaar werd hij naar de Mid-
dellandsche zee gezonden, ter 
begeleiding eener vloot vian'koop
vaardijschepen: gevoelig tuch
tigde hij bij deze gelegenheid de 
Algerynsche zeeroovers. Maar 
ernstiger belangen vorderden 
weldra zijnen arm elders. KAKEL 
II, die de verpligtingen vergat, 
welke hij min de algemeens 
staten, voor zijne herstelling 
op den troon van Engeland, 
schuldig was, nam in tegendeel 
eene vijandelijke houding tegen 
de Fereenigde Provinciën aan. 
Er werd eene rijke vloot uit 
Indien verwacht, waarop men 
vermoedde dat de Engelschen be-
geerige blikken vestigden; TROMP• 
werd alzoo gelast, om meteene 
vloot van 22 oorlogsschepen het 
hinnenloopen dier Retourvloot te 
dekken. Bij Fairhil, nabij SU-
land ontmoette hij dezelve en 
bragt haar, zonder vijandelijk
heden ontmoet te hebben, in 
behouden haven. Bij deze ge
legenheid werd TROMP tot vice-
admiraal verheven. In 1665 
kwam het tot eene openlijke 
vrede-breuk met Engeland; den 
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13 Junij van dat jaar, had er 
tusschen de vloten der beide mo
gendheden, welke elk uit meer 
dan honderd linie-schepen be
stonden, een, gevecht plaats. De 
hertog van YORCK voerde het be
vel over de Engelsche vloot, en 
WASSENAAR-OBBAM met den rang 
van luitenant-admiraal over die 
der staten. Ofschoon de Hollan
ders den koensteh moed aan den 
dag legden en dapper streden, 
•was de uitslag van dit gevecht 
voor hen eGhter niet voordee-
lig, hetwelk hoofdzakelijk aan 
het te spoedig afdeinzen van 
eenige schepen werd toegeschre
ven. TROMP, die het bevel voerde 
op het schip de Liefde, van 
twee-en-lachtig stukkengeschuts 
en vierhonderd koppen, kweet 
zich in dezen strijd voorbeelde-
loos van zijnen pligt en vocht 
roet leeuwenmoed: zeilen, staand 
en loopend want, in één woord 
bijna alles was op zijn schip 
aan flarden geschoten. De waar
digheid van luitenant-admiraal, 
was de belooning voor zijne dien
sten , en reeds zou hij het op
pergebied over 'slands vloot 
gevoerd hebbén; indien de on
verwachte terugkomst van den 
admiraal DE RÜÏTER van de kust 
van Guinee dit plan niet verijdeld 
had. Aan dezen onverschrok
ken zeeheld werd als nu, boven 
TROBIP , de voorkeur gegeven , 
en laatstgenoemde weigerde om 
onder zijne bevelen te dienen. 
Desniettegenstaande stak hij, als 
bevelhebber over het schip Hol-
landia, met de Nederlandsche 
door DE RUSTER aangevoerde 
vloot den 1 Junij 1666 weder in 
zee. Den I I , geraakte men met 

de Engelsche vloot slaags, en of
schoon de uitslag daarvan roem
rijk voor de Hollanders was, 
kon TROMP zich echter vaa het 
verwijt niet zuiveren, van zich 
in het heetst, van het gevecht 
werkeloos te hebben gehouden. 
Jlet gevolg hiervan was dan ook 
de intrekking zijner commissie 
van luitenant-admiraal. Eene" 
aanbieding, hem hierop door 
den graaf D'ESTRADES, Fransehen 
gezant bij de Algemeene staten, 
gedaan,, om op zeer voordeelige 
voorwaarden in Fransche dienst 
te treden, wees hij van <3e hand. 
Als ambteloos burger leefde 
TROMP nu eerst te 's Gravenhage 
en later te 's Grawnland, op de 
door hem aangelegde lustplaats 
Trompenburg geheeten. In 1672, 
tijdens den aïschuwelijken moord 
aan de broeders DE WITT ge
pleegd , bevond TROMP zich te 
'sHage, en werd door sommi
gen als niet geheel vreemd aan 
deze gruwelijke daad aangeduid, 
schoon anderen hem vrijpleiten 
van die blaam. Na zeven jaren 
rust te hebben genoten, en na
dat door tusschenkomst van den 
stadhouder WILLEM II , de tus
schen DE HÜYTER en TROMP ont
stane' vijandschap uit den weg 
geruimd, en de beide zeehelden 
opregteüjk verzoend waren, werd 
laatstgenoemde in 1673 weder 
in zijne oude waardigheid her
steld. Het gemeenebest was met 
Engeland en Frankrijk te gelijk 
in oorlog geraakt. DE RÜYTER 
voerde het opperbevel over de 
vloot, die uit 52 linie schepen 
en 50 andere vaartuigen bestond» 
waaronder 25 branders. De ver-
eenigde Fransche en Engelsche 
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zeemagt telde 150 zeilen. Op 
den 7 Junij geraakten de vloten 
aan elkander. TROMP, diè op 
het schip de Gouden leeuw, den 
yoortogt gebood, werd zoo zeer 
gehavend, dat hij tot driemalen 
genoodzaakt was van boord te 
veranderen. Op den oogenblik 
van het'grootste gevaar kwam 
'hem DE RÜVTER ontzetten. De 
nacht maakte een einde aan het 
gevecht, en 'slands vloot- be
haalde de' overwinning. Op den 
volgenden dag schreef de luile* 
nant-admiraal, aan zijne zuster 
eenen brief, die om de ronde 
zee-mans taal, wel verdient be
waard , te worden, hij is van 
den volgenden inhoud : 

» Beminde suster*" Gisteren 
hebben wy den dans aenge-
gaen, en ben Godt sy gelooft 
gesondt, en hebben ons hart 
eens weder opgehaelt als keu-

. ningen. Ik hen op myn vierde 
schip de Comeetstar, en meene 
van daeg een braeven dans te 
danssen. Wy.krygen de Fran
sen soo aen 'tloopen, dat sy 
de bramseils en alles bysetten, 
en soo het van daeg soo voort-
gaet, soo hoop ik dat aller 
vrienden en ons gebedt ver
hoort sal zyn, en dat wy van 
de tyranny verlost zullen wor
den. Adieu. Couragie. 't Sal 
waerachtlg welgaen. 8Juny, 
Ï673. C. TROMP." 

Op den 14 derzelfde maand ge
raakten de beide vloten we
der slaags, waarbij de staat
solie andermaal de overhand 
behield; zoodat de vereenigde 
Fransehe en Engelsche vloot de 
zee ruimde. In het daaropvol

gende gevecht, in de nabijheid 
van Helder en Kijkduin, zege
vierde de Nederlandsche vloot 
andermaal op de luisterrijkste 
wijze. Nadat met Engeland de 
vrede was gesloten, werd TROMP 
met eene landing in Frankrijk 
belast. Hij liep te dien einde, 
den 17 Mei 1674, met eene 
vloot van 32 schepen, Texel 
uit, terwijl de aan zijn boord 
zich bevindende landingstroepen, 
onder het bevel stonden van den 
graaf VAN HOORN. Dien landde 
op het eiland Belle-Isle; maar 
daar het kasteel on winbaar werd 
geoordeeld, zoo scheepte men 
zich weder in , en landde den 
3 Julij op Noirmoutier, waarvan 
de uitslag gelukkiger was. Van 
daar begaf zich TRQMP naar Ca,; 
dia>> ter begeleiding van eenige 
koopvaardijschepen naar het va
derland, met welke hij dan ook 
behouden te Texel binnenliep. 
Nadat de koning van Engeland 
in 'het volgende jaar zijn ver
langen had te kennen gegeven, 
om TROMP te. zien, begaf hij 
zich derwaarts, en zijne aan
komst te Londen , op. den IQ 
Januarij 1675 was eene soort 
van triomftogt. De koning ver
hief hem tot baron, en over
laadde hem met de vleijendste 
onderscheidingen. In 1676 werd 
TROMP met eene vloot naar De
nemarken gezonden, om dit rijk 
tegen Zweden bijtestaan. In Kop-
penhagen aangekomen werd hij 
door den koning met de orde 
van den Olifant begiftigd. Wei
nige dagen na zijne aankomst 
had de Deensche' vloot aan de 
door hem aangebragte verster
king, de luisterrijke overwinning 
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te danken, welke zij op de Zwe
den behaalde. Hij bewees nog 
andere gewigtige diensten aan 
de Denen, en keerde naar den 
prins van Oranje terug, die zich 
in zijne legerplaats Ie St. Omer 
bevond, en,alwaar hij bekleed 
werd mot de waardigheid van 
luitenant-admiraal generaal der 
Vereenigde Nederlanden en wel 
in de plaats van DE RUYTËR , die 
in het vorige jaar gesneuveld 
was. In 1691, droeg WILLEM 
III hem het bevel op der vloot, 
bestemd öm tegen Frankrijk te 
handelen; maar hij overleed te 
Amsterdam, den .29 Mei des
zelfden jaars. Zijn lijk werd 
naar Delft gevoerd, en aldaar 
op eene plegtstatige wijze in 
het praalgraf van zijn' vader 
bijgezet. Zijne erfgenamen (hij 
stierf kinderloos) lieten te zijner 
gedachtenis eenen gedenkpen
ning slaan, waarvan men de 
afbeelding en beschrijving vindt 
bij G. VAN LOON, Beschrijving 
der Nederlandsche Historie-pen
ningen, III dl. blz. 532—533. 

TBQN of TROND (Heilige), •*-> 
Zio TRUDO. 

* TRONCHAY (MICHAÖL), te 
Mayenne, in 1667, uit eene 
oude familie geboren, volbragt 
zijne voorbereidende studiën in 
het collegie dier stad, en zijne 
wysbegeerte te Mans, bij de 
paters van het Oratorium. Hij 
kwam vervolgens te Parijs, al-
waar hij in het collegie van 
Plessis op nieuw eenen cursus 

, voor de wijsbegeerte begon, en 
gedurende twee jaren de leer
gangen dei Sorbonne volgde. 

Het was alsloen dat de heer 
LENAIN DE TILLEMONT, aan wien 
een jonge geestelijke noodzake
lijk tras, om hem in zijne werk
zaamheden te ondersteunen, hem 

! aan zich verbond. TRONCHAY was 
toenmaals pas 22 jaren oud; 
acht bragt hij er met dezen be
roemden geleerde door, die bij 
zijn overlijden, hem eene jaar* 
wedde naliet, en heto met de 
uitgave belastte van hetgene wat 
er nog aan de voortzetting zijner 
Menïoriën ontbrak. TRONCHAY 
kweet zich getrouwelijk van deze 
taak. Hij had nog geene heilige 
wijding ontvangen, toen hij zich 
aan DÉ TILLEMONT verbond. Deze 
liet hem hét subdiaconaat aan
vaarden. En het was eerst in 
1716, langen tijd na den dóód 
van zijnen weldoener, dat hij 
door den heer COLBERT, bisschop 
van Monipellier, tot diaken en 
priester gewijd werd. Toen hij 
kort daarna tot een kanonikaat 
der stift-kerk van St. Michel-
Us-Laval benoemd werd, ging hij 
hetzelve bekleeden. Erheersch-
teh verdeeldheden in dit kapittel: 
dezelve verveelden TRONCHAY, die t 
aan een vreedzaam leven gewoon' 
was; hij aanvaardde alzoö eene 
betrekking van aalmoezenier bij 
mevrouw de prinses van CONTI. 
De nieuwe wijze van leven, 
waaraan deze post- hem onder
wierp , beviel hem nog minder. 
Hij keerde in 1733 naar Laval 
terug, deed afstand van zijn 
kanonikaat, en begaf zich naar 
het kasteel van Nonant, in het 
diocees van Lisieum, en over
leed aldaar den 30 September 
deszélfden jaars. Het is ligt t» 
begrijpen, dat TRONCHAY, naaf 
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aanleiding zijner eerste opvoe
ding, en zijn verblijf bij DE 
TILLEMONT, dien hij zijnen mees
ter noemde, de gevoelens van 
dien geleerde,. betrekkelijk de 
toenmaals zoo veel geruchtma
kende geschilpunten, deelde. In 
1701 was hij in de gelegenheid 
geweest pater QÜESSEL te Parijs 
te leeren kennen,. en sedert dat 
tijdstip ontstond er tusschen 
hen eene geregelde briefwisse
ling , die eerst • met den dood 
van genoemden pater ophield, 
en die TRONCBAY al meer en 
meer in dezelfde gevoelens moest 
versterken. Men heeft van hem: 
1.° het vervolg der Mémoires 
etc- (Gedenkschriften om te die
nen tot de kerkelijke geschiede
nis der zes eerste eeuwen); DE 
TILLEMONT had er 6 dl.n in 4.t0 

van geleverd j TRONCHAY voegde 
er nog 10 bij, hetwelk het ge-
heele werk tot .16 dl.« bragt; 
— 2.° Idéé etc. (Denkbeeld van 
het leven en den geest van LE- ,; 
KAÏN DE. TILLEMONT) , Nancy, 
1706, in 12.™° Men heeft er 
later Overwegingen en Brieven 
van denzelfden bijgevoegd, die 
TRONCHAY in zijn bezit had; — 
3,° een 6. e dl. van de Histoire 
etc. (Geschiedenis der keizers)* 
TRONCHAY had hetzelve in staat 
gesteld om in het licht te ver
schijnen , doch het werd eerst 
na zijnen dood, in 1738 ge
drukt; — 4.o Histoire etc. (Be
knopte geschiedenis der abdij van 
Port-Royal), van derzelver stich
ting af, tot aan de opligting 
der religieuzen in 1709, Parijs, 
•JZiS' i n 1 2 , m o ; herdrukt in 
1720; — 5.» Lettre (Brief) aan 
den heer COLBEUT bisschop, van 

Montpellier, 1725. Hij heeft, 
zegt men, de Gedenkschriften 
van NICOLAAS FONTAINE in orde 
gebragt. Dezelve verschenen 
eerst in 1736, in het licht. 

* TRONCHET (FRANCISCÜS DI-
ONYSIUS), een beroemde regts-
geleerde, te Parijs, in 1726 
geboren, beoefende de wetten, en 
werd advokaat bij het parlement; • 
maar hij verscheen er slechts kor
ten tijd, wijl de luidruchtige en 
schitterende» woordvoeringen der 
pleitzaal hem minder behaagden, 
dan de vreedzame werkzaamhe-, 
den der raadgevingen. Tijdens 
de instelling van het parlement 
MADPEOU, sloot hij zijn kantoor, 
.en bij de herstelling der oude 
opperste geregtshoven, stelde hij 
al zijne pogingen • in het werk 
om onder al zijne ambtsbroeders 
de eensgezindheid 'te herstellen. 
Hij was president der, orde van 
advokaten, toen de burgerstand 
van Parijs hem tot afgevaardigde 
bij de algemeene staten benoemde. 
Hij verwierf geenen grooten in
vloed in de nationale vergadering) 
waarin hij zich bijna enkel door 
zijne gematigdheid deed opmer
ken. Hij werkte veel in de corn-
missiën van onderzoek (Comités), 
en kwam den 15 September 
1789 in die der constitutie. Na 
de noodlottige dagen van 5 en 6 
Octqber, waarop bet graauw van 
Parijs, den koning en de konin
gin te Versailles ging beleedigen, 
verklaarde hij dat de dis trilden 
van Parijs, de overvoering des 
konings naar die stad noch ver
langd noch gevraagd hadden; 
de .kuiperijen der kwaadwilligen 
deed genoemde vervoering niet 
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te min plaats hebben. In Maart 
1790 verhief hij zijne stem tegen 
de bezetting van het graafschap 
Venaissin, en stelde bij die ge
legenheid wijze maatregelen voor 
die verworpen werden. TRONCHET 
droeg daarop verscheiden wel
sprekende redevoeringen voor 
betrekkelijk de wetten op de 
regterlijke magt, en, den 30 
Januarij 1791, protesteerde hij 
tegen de plaatsing van zijn' naam 
op de lijst der leden van den 
monarchalen club. In Maart be
kleedde hij den voorzittersstoel, 
en in Junij was hij een der 
.drie commissarissen, met het 
afnemen belast der verklaring 
van den koning en de koningin, 
bij de terugkomst van hunne 
ongelukkige reis naar Varennes. 
Hij hield zich vervolgens bezig 
met de herziening van verschei
den artikelen der nieuwe con
stitutie. Toen de vijanden des 
troons besloten hadden, LODE-
WIJK XVI in regten te betrek
ken, koos deze vorst TRONCHET 
tot een zijner .verdedigers, en 
hij kweet zich van die edele taak, 
met den ijver en het talent, 
eenen zoo doorluchtigen cliënt 
waardig. De belangstelling welke 
hij in de verdediging, waarmede 
hij zich belast had, aan den dag 
legde, maakte hem bij de Ja-
kobijnen verdacht, en in Sep
tember 1793, beval de commis
sie van nasporingen zijne in 
hechtenisneming. Het gelukte 
TRONCHET aan alle nasporingen te 
ontsnappen. In September 1795, 
benoemde het dep?t van Seina 
en Oise hem tot zijnen afgevaar
digde in den raad der ouden, 
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welk collegie hij in November des
zelfden jaars presideerde. Steeds 
gematigd en regtvaardig, sprak 
hij in Mei 1796, ten voordeele 
der ouders van uitgewekenen. 
Na deulSBrumaire, wasTaoN-
CHET met GRASSOÜS en YÉRNIER 
een der leden van de door den 
raad der vijf-honderden benoem
de commissie, ter voorbereiding 
van de werkzaamheden voor het 
burgerlijk wetboek. In April 
1800 kwam hij in het hof van. 
cassatie, en werd in het zelfde 
jaar tot lid van den senaat be
stemd, waarin hij, bij besluit 
der consuls, des wetgevenden 
ligchaams en des tribunaals, in 
Februarij 1801 zitting nam; in 
November 1804 schonk men 
hem het senaloriaat van Amiens, 
en te gelijkertijd werd hij tot 
groot-officier van het legioen 
van eer benoemd. Deze achtens
waardige overheidspersoon over
leed den 10 Maart 1806. Zijne 
overblijfselen werden in de on-
deraardsche kerk van de heilige 
GENOVEVA bij gezet, en FRANCOIS 
DE NEUFCHATEAO sprak bij zijn 
graf zijne Lofrede uit. Men heeft 
van hem, behalve verschillende 
stukken van MILTON, THOMSON, 
PRIOR , POPE , ARIOSTO , TASSO 
enz. in Fransche verzen ver
taald: IA Eene Fransche Verta
ling der inleiding tot de Ge-

I schiedenis van KAREL V;. — 2.» 
eene andere Vertaling van een 
gedeelte der Geschiedenis van En
geland, door HÜME; —- 3." Ta
bleau elc. {Tafereel der geschiede
nis van het Mahometimus); — 
4.° la Mort etc. (BedoodvanCkTo 
van Utica), een treurspel, enz. 
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TROKCHIN of TROUCHM (THEO-
DORÜS), te Genevo, in 1709, uit 
eene adellijke, van Avignon oor
spronkelijke, familie, achtens
waardig door hare oudheid eü 
de posten, •welke zij in de re
publiek bekleedde j geboren. Hij 
reisde door Engeland. Toen hij 
2ich te Cambridge ophield, viel 
hem een der werken van BOER-
BAVE in handen, hij las, herlas, 
verslond hetzelve, ontstak in 
geestdrift, verlaat inallepjlJEm-
geland, laat de fortuin varen, 
'hem door BOMNGBROKE voorbe
reid, en komt in Holland om 
het talrijk gehoor van den Leijd-
schen Hoogleeraar te vermeer
deren. Deze onderscheidde weldra 
den jongen TROKCHIN, en na 
verloop van vier maanden droeg 
hij een gedeelte zijner zorgen 
aan hem over. TROKCHIN verbleef 
eenige jaren bij zijnen meester, 
en loen hij zich gereed maakte 
om naar Engeland terug te kee-
ren, werd hij door BOERHAVE te
ruggehouden en in zijne nabuur
schap te Amsterdam, geplaast. 
Van dien oogenblik af verwees 
de Hollandsche JEshdaap al de 
inwoners der hoofdstad naar zij
nen kweekeling. Hij is een ander 
ik, «eide hij hun, gij hint, door 
hem te spreken, mij raadplegen, 
zonder Amsterdam ie verlaten. 
TROKCHIN trad in Holland in den 
echt met de klein-dochter van 
den beroemden raadpensionaris 
JOAN BE WIT. Hij keerdenaar 
zijn vaderland terug, alwaar hij 
hooglceraar werd der geneeskun
de, veel roem verwierf, en te 
Parijs, in 1781 overleed. TROK
CHIN volgde de natuur; hij on
dersteunde haar langs den weg, 

weikon zij altijd neemt, en dwong 
haar nooit" eenen anderen te ne
men. Er bestaat slechts eene 
geneeskunde, zeide hij dikwijls; 
deze is de waarnemende en af
wachtende geneeskunde. Hoewel 
een protestant, was hij echter 
aan de grondbeginselen des 
christendoms gehecht, en een 
vijand der wijsgeerigo raaskal
lingen. Bij het bezoeken van 
VOLTAIRE in zijne laatste ziekle 
werd hij getroffen door den treu-
rigen toestand, waarin hij dezen 
beruchten man aantrof, en zeide 
dat dit tooneel nuttig soude zijn 
voor alle jonge lieden, bedreigd 
met het verlies der kostbare 
hulpbronnen der godsdienst. Hij 
was het ook, die aan den bis
schop van Fiviers zeide dat 
om al de helsche razcmijenvan 
OEESTES te zien, men,sléchtt 
bij liet sterfbed un VottAinE 
behoefde tegenwoordig te ?#*• 
Deze bijzonderheden, vier jaren 

voor het overlijden van TROS-
CHIN openbaar gemaakt, zifl 
vruchteloos door eenige aanhan
gers van VOMAIBE tegengespro
ken; de beroemde arts heelt 
dezelve nooit herroepen. Men 
heeft van hem: 1.° De cohca 

^Pitcorum, 1757, in 4.<°; - - 2 ° 
Dissertatio medica de'nymphiti 
in 4.4° enz. 

TRONCOK. —. Zie TRONSON-

TROND of TRON (Heilige)- ~~ 
Zie TRUBO. 

TRONSON DÜ COUDRAY (Wfl;: 
LEM ALEXANDER) , advokaat m 
het parlement van Parijs, £ 
Mms in 1750 geboren, vo!g«e 
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den leergang der regten te Pa
rijs. Door zijne kunde en zijne 
•welsprekendheid, verwierf hij 
zich eenen welverdienden roem , 
en legde te midden der staat
kundige stormen van Frankrijk, 
Vele gematigdheid aan den dag. 
Onder het schrikbewind viel het 
hem dikwerf te beurt, de voor 
de revolutionnaire regtbank ge
voerde slagtoffers te moeten ver
dedigen. Hij sprak met den
zelfden nadruk voor de door 
den bloeddorstigen CARRIER ver
volgde ongelukkige inwoners van 
Nantes; maar het was vooral 
in den regtshandel van MARIA 
ANTOINETTA, dat hij al de hulp
bronnen zijner welsprekendheid 
ontwikkelde. De belangstelling, 
welke hij ten opzigte zijner 
doorluchtige cliënte aan den dag 
legde, berokkende hem den haat 
der Jakobijnen, die hem in 
hechtenis deden nemen. Hij on
derging een langdurig verhoor, 
waaruit hij bewees, dat hem 
niets geheimzinnigs betrekkelijk 
MARIA ANTOINETTA bekend was. 
Gesommeerd om de effecten over-
teleggen, welke hij uit de han
den der koningin had ontvangen, 
legde hij aan de commissie van 
algemeene veiligheid over, haar
lokken en andere onbeduidende 
kleinigheden, voor haar dierbare 
personen bestemd. In 1795, 
werd hij door Seine en Oise tot 
afgevaardigde bij den raad der 
Ouden verkozen. Hij verdedigde 
en redde verscheiden leden der 
revolutionnaire Commissie van 
Nantes, met CARRIER medebe-
schuldigd, en die zijne misda
den niet gedeeld hadden. Hij 
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fg™J "?et nadruk, den 19Maart 
1796, in het belang der bloed
verwanten van de uitgeweke
nen, en op den 19 Maart 1797 
stemde hij voor de verwerping 
van het besluit, dat van dekie°-
zers den eed van haat aan het 
koningschap vorderde. Den 20 
Mei tot secretaris benoemd, be
pleitte hij de zaak der vlote
lingen van Touhn, en riep 
vruchteloos, in hun belang, de 
toegevendheid der vergadering in 
TRONSON was een der hoofden" 
van de partij temporiseurs (uit
stel ers , tijdwinners) genaamd, 
welker voornaamste steun hii 
was. Op den 18 fructidor (4 
September 1797), deed hij hei 
beruchte verslag, betrekkelijk 
den aantogt der mar Parijs on-
geroepen troepen; maar dit ver
slag bragt het uitwerksel niet 
te weeg, wat zijne partij e r 
van verwachtte, die TRONSON aï-
zoo ondanks zijne langdurige en 
nuttige diensten verliet. Wel
dra in de proscriptie van Px-
CHECRU en andere beschuldigden 
begrepen, werd bij naar Cayenne 
verbannen, waarvan de onge
zonde luchtstreek door de repu
blikeinen de drooge guillotine 
werd genaamd. TRONSON be-
zweek er den 22 Junij 1798. 

TRONSON (LODEWHK), te Pa
rijs geboren, was de zoon van 
een' kabinets-secretaris, verkree°-
.eenen postkan aalmoezenier des 
konings, dien hij in 1655 ver
liet om m het seminarie van 
^ • » ' f te gaan, waarvan «jj 
in iblb tot ovörsle werd verka

zen, en waarin hy in 1700,,'in 
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den ouderdom van 79 jaren over-, 
leed. Hij was een man van groote 
geestvermogens, die eene uitge
breide geleerdheid en eene voor
beeldige godsvrucht bezat. Hij 
was, in 1694, met de bisschop
pen van Meaux en Chdlons bij 
de. conferentiën van Issy tegen
woordig , waarin de geschriften 
van mevrouw BE GÜÏON werden 
onderzocht. Men heeft van hem 
twee zeer geachte werken. Het 
eerste dat ten titel voert: Exa
mens particuliers (Bijzondere on
derzoekingen) , werd in 1690, 
te Lyon in 12.™° gedrukt, ter
wijl de heer EMERY, laatste al-
gemeene overste der sulpiciërs, 
er • later eene veel verbeterde 
uitgave van heeft geleverd. Het 
werk is eigenlijk eene verzame
ling van overwegingen over de 
deugden, welke den mensch 
het noodzakelijkste zijn, over 
de gebreken, waarmede hij het 
meeste besmet i s , en over de 
pligten, welke van het meeste 
belang zijn wel te vervullen. 
Het tweede getiteld Forma Cleri, 
is eene verzameling aan de hei
lige Schrift, de Conciliën en 
kerkvaders ontleend, betrekke
lijk het leven en de zeden der 
geestelijken. Er verschenen eerst 
slechts 3 dl.» in 12.«10 van in 
het licht; maar in 1724, heeft 
men te Parijs het volledige werk 
in 4> gedrukt. Nog heeft men 
van TRQNSON la f ie etc. (Het 
Leven van zusier MARGARETHA 
van het H. Sacrament), Parijs, 
1690, in 8.™ Zie MARIA I>ER 
INCARNATIE. TRONSON had ver
scheiden werken in handschrift 
nagelaten, die in zijne congre
gatie bewaard werden. [Benige 

derzelve zijn later gedrukt, te 
weten: 1.° Traite etc. (Verhan
deling over de gehoorzaamheid), 
1822, in 12.™°; een werk dat 
volkomen beantwoordt aan den 
roem van wijsheid en smaak, 
dien TRONSON bezat;—2.° Ma-
nuel etc. (Handboek voor den Se
minarist of Gesprekken over de 
wijze om zijne voornaamste han
delingen te heiligen) met eenige 
andere stukjes, 1823, 2 dl." in 
12.™°, waarin men niet alleen 
den ijver en de godsvrucht des 
schrijvers erkent, maar waarin 
ook zijne wijsheid, het bondige 
van zijnen geest, en zijne vol
maakte ondervinding in deken
nis en de leiding van het men-

! schelijke hart doorstralen; — 3.° 
Retraite etc. (Geestelijke afzon
dering of retraite, gevolgd door 
overwegingen over de ootmoedig-
heid),' 1823, in 12.™, een werk 
waarin men de zalving, den rijk
dom en andere hoedanigheden, 
in zijne overige geschriften ver
spreid, wedervindt]. 

f TROOST (CORNELIS), <®n 
beroemde Nederlandsche kunst
schilder, in 1697 te Amsterdam 
geboren, was de kweekeling van 
ARNOLD BOONEN , onder wiens 
leiding hij echter niet langer 
dan ruim twee jaren stond, en 
waarna hij weldra in zijne kunst 
zulke snelle vorderingen maak
te , dat hij onder de beroemd
ste Nederlandsche portret- en 
historie-schilders werd gerang; 
schikt. Het werk, waarin hij 
zijne hooge vlugt vooral open
baarde, is eene schilderij, door 
hem in 1721 vervaardigd, eQ 

waarop de portretten ten voete 
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uit , der vijf toenmalige opzie
ners van het Collegium medi-
cum zijner geboortestad worden 
voorgesteld. Behalve eene me
nigte andere grootendeels mees
terstukken, schilderde hij voor 
de regentenkamer van het aal
moezeniers-weeshuis , het eene 
van de twee groote stukken, 
verbeeldende ieder 8 regenten, 
benevens de hoofdprovoosten, 
den secretaris en boekhouder, 
en nog een ander voor de regen
ten-kamer van het oude-zijds-zit-
tenhuis, hetwelk hij in 1740 
voltooide. Ook vervaardigde hij 
verscheiden teekeningen, waar
van er van tijd tot tijd eenigen in 
het koper zijn gebragt. TROOST 
overleed den 7 Blaart 1750. — 
Eene zijner vijf dochters, SARA 
genaamd, onderscheidde zich 
ook bijzonder in het portret
schilderen. 

TROPHIMUS (Heilige), teEfeze 
geboren, verbond zich, na door 
den ïï. PADLÜS tot het geloof te 
zijn bekeerd, aan dien apostel, 
en verliet hem niet meer. Men 
houdt het er voor dat TROPHI-

.MÜS den H. PAÜLÜS , op zijne 
eerste reis naar Rome volgde, 
daar deze in zijnen tweeden brief 
aan TIMOTHEUS (IV, 20), zegt, 
dat hij TROPHIMUS te Mileteziek 
had achtergelaten. Zulks was 
in het jaar 65. Bit is alles wat 
men van dezen heilige weet, en 
al wat men meer van hem ver
haalt, schijnt fabelachtig. 

TRODCHIN. ••- Zie TRONCHIN. 

TROUIN. — Zie GUAY-TROÜIN. 
G 

* -TROUSSET (M. E. BERNARD) , 
een arts, in 1770, in Dauphiné 
geboren, werd eerste genees
heer van het burgerlijk zieken
huis van Grenoble. Hij had eene 
behandelings-wijze waardig om 
door al zijne ambtsbroeders na
gevolgd te worden. Hij schreef 
dagelijks de veranderingen op , 
welke zich voordeden bij ziek
ten die uit meer dan eene oor
zaak waren ontstaan (maladies 
compliquêes) Bij het behoud al -
zoo der herinnering van de eer
ste kenteekens der kwaal, kon 
hij dezelve beter met de oorza
ken vergelijken,, en van , die 

• zelfde waarnemingen gebruik 
maken , in andere ziekten van 
denzelfden aard, waarin hij als 
dan de ondervinding tot gelèid-
ster had. Men heeft hem verschei
den belangrijke ontdekkingen te 
danken, zoo als de verklaring 
der hoedanigheid of kwalificatie 
van de vloeistof, die het men-
schelijke ligehaam door de zweet-
gaten ontsnapt. Deze vloeistof 
was door den graaf DE BIILLY 
met vaste,lucht gelijk gesteld, 
terwijl INGENHOUS dezelve voor 
eene warmtestof of stiklucht 
hield: FOÜRCROY had het eerste 
dier gevoelens .bestreden , maar 
het vraagstuk onbeslist gelaten: 
het werd door TRODSSET opgelost, 
die eenige dier luchtblaasjes ont
leedde , en de stiklucht zonder 
eenig mengsel van koolzuur vond. 
Deze geneesheer is te Grenoble, 
in 1807 overleden. Onder de 
door hem nagelaten werken is 
tot dusverre het meest bekende 
zijne Geschiedenis der koorts, 
welke in 1799 en 1800tle Greno-

3 
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ble aanstekelijk heeft geheerscht, 
1801, in 8.v<> 

TBOY (FBANCISCUS DE), een 
schilder te Toulouse in 1645 
geboren, en te Parijs in 1730 
overleden, leerde de grondbe
ginselen zijner kunst onder zij
nen vader. Hij legde zich vooral 
op het portret toe, en werd in 
1674 bij de akademie opgeno
men. Hij werd achtereenvolgend 
onderwijzer, adjunct - directeur 
en eindelijk directeur. Deze 
meester bragt_ vele kracht en 
•verhevenheid in zijne beelden; 
zijne teekening was naauwkeu-
rig , zijn koloriet frisch, en al 
zijne stukken zijn volledig af
gewerkt. — Zijn zoon JOANNES 
FBANCISCUS, te Rome, in 1752, 
in den ouderdom van 76 jaren 
overleden, was directeur der 
akaderaie van schilderkunst te 
Parijs, en later directeur van 
die der Franschen te Rome. Men 
bewondert in zijne werken eene 
smaakvolle teekening, een zacht 
en levend koloriet, eene heeri 
lijke ordonnantie, edele en ge
lukkig uitgedrukte denkbeelden. 

TBUABMONT (F. DA), leRouanen 
geboren, de zoon vaneenen op
ziener in de rekenkamer, was 
een' jongeling ,die tot over de 
ooren in do schulden stak, 
en dien zijne ongebondenheden 
bedorven hadden. Hij was in 
1674 de aanhitser tot een' op
stand tegen LODEWIJK XIV. Deze 
zamenzwering zou geenerlei ge-
volg hebben gehad, indien de
zelve met omhelsd ware door 
den ridder LODEWIJK DEROHAN, 
zoon van den hertog DE MOST-

BAZON. Deze was verbannen door 
LODEWIJK XIV, wijl die vorst 
hem verdacht hield van den 
hertog van Orïeans, zijnen broe
der in de losbandigheid'mede 
te- slepen; hij wilde zich wreken 
door zich aan het hoofd eener 
partij te plaatsen. Het doel der 
zamengezworenén was, om Hm-
fleur, Havre en eenige andere 
steden van Normandije, aan 
den graaf DE MONTEBEY, land
voogd der Nederlanden, overte-
geven. Dit slecht gesmede kom
plot werd ontdekt. De schuldigen 
ondergingen alle de doodstraf, 
met uitzondering van LA TRUAÜ-
JIONT, die zich liet dooden door 
degene, welke hem in hechtenis 
kwamen nemen. Het doel van 
LODEWIJK • XIV was j om den 
ridder DE ROHAK genade te schen
ken; op den dag der strafoefe-
ning, zag hij bij zijn gaan naar, 
en terugkomen van de H. Mis, 
naar alle zijden rond, of nie
mand zijner familieofvrienden, 
zich zou aanbieden om deze 
genade te vragen: men achtte 
ongetwijfeld zijne misdaad te 
groot, om bij de goedertieren
heid des vorsten ingang te kun
nen vinden; niemand bood zich 
aan. 

TBUBLET (NICOLAAS KABED JO
ZEF), schatmeester der kerk van 
Nantes, en later aartsdiakenen 
kanonik van Saint-Malo, alwaar 
hij in 1697 geboren werd, was 
gedurende eënigen tijd aan den 
kardinaal DE TENCIN verbonden, 
en deed met hem de reis naar 
Rome. Maar daar hij de vrij
heid boven de voordeelen ver
koos, welke de bescherming des 
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kardinaals hem deed hopen, 
keerde hij. naar Parijs terug, 
alwaar hij tot 1767 verbleef. 
Boor opstijgingen gekweld , be
gaf hij tot herstel zijner gezond
heid, en om rust te genieten, 
zich naar St. Malo, maar hij 
overleed eenigen tijd daarna in 
Maart 1770. Een onberispelijk 
gedrag, deugdzame grondbegin
selen, zachte zeden hadden hem 
de achting aller weidenkenden 
verworven. Zijn. onderhoud was 
leerzaam, en ofschoon hij scherp
zinnig dacht, drukte hij zich met 
eenvoudigheid uit. Zijne voor
naamste werken zijn: 1.° Es-
sais etc, (Proeven over de letter
en zedekunde), 4 dl.», inl2.m° 
verscheiden malen herdrukt en 
in verschillende talen vertolkt. 
Hoe zeer dit werk ook gecriti-
seerd moge wezen, kan men 
zich echter niet onthouden er 
den geest van ontleding, van 
scherpzinnigheid en naauwkeu-
righeid in> te erkennen, welke 
al de geschriften van den abbé 
TRÜBLET kenmerken. Verschei
den zijner aanmerkingen zijn 
nieuw en alle boezemen regt-
schapenheid en liefde voor het 
goede in; — 2.° Panégyriques 
etc. (Lofreden der Heiligen) op 
eene smachtende wijze geschre
ven, voorafgegaan door Overive-
gingen over de welsprekendheid, 
vol wèl overwogen en wèl voor
gestelde zaken. In de tweede 
uitgave van 1764, in 2 dl.", 
heeft de schrijver verschillende 
uittrekselen van welsprekende 
geschriften overgenomen. Deze 
ontledingen ware vervaardigd 
voor het Journal des Savans, 

en voor het Journal Ghrêtim, 
waaraan hij eenigen tijd had me
degewerkt. De wijze waarop hij 
zich in di| laatste werk over VOL-
TAIRE uitliet, berokkende hem 
(vooral in het stuk getiteld de 
arme duivel), zeer bijtende punt
dichten van wege dien filozoof, 
die hem vroeger zeer vleijende 
brieven had geschreven; —3.°. 
Mémoires etc. (Gedenkschriften 
om te dienen tot de Geschiedenis 
der lieer en DE LA MOTTE en FON-
TENELLE) , Amsterdam, 1761, 
in Ï2.m 0 Deze gedenkschriften 
zijn dikwerf beuzelachtig eri 
soms romanesk. Dat wat FON-
TËNELLE betreft is slechts eene 
lofrede. 

TRÜCHET (JOANNES), in 1657 
te Lyon geboren, was de. zoon 
van een' koopman, en begaf zich 
in de orde der karmelieten. Hij 
werd naar Parijs gezonden, om 
er de wijsbegeerte en godgeleerd
heid te beoefenen; maar hij legde 
er zich geheel op de werktuig-
kunde toe. Nadat KAREL II 
koning van Engeland, aan Lö-
DEWWK XIV twee repetitie-hor-
logiën had gezonden, de eerste 
welke men in' Frankrijk zag, 
geraakten deze uurwerken van 
streek, en er was niemand te 
vinden, dan pater TRUCHET, die 
dezelve herstellen kon. COL
BERT door zijne talenten en zijne 
bekwaamheid bekoord, gaf hem 
eene jaarwedde van 600 livres. 
Hij was toenmaals pas 19 jaren 
oud. Pater SEBASTIAAN (dit was 
zijn orde-naam) legde zich van 
toen af op de meet- en water-
leikunde toe. Zijn roem ver-
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spreidde zich door geheel Eu
ropa. Hij werd in alle werken 
van belang geraadpleegd, ont
ving het bezoek van den hertog 
van Lotharingen, van PETER 
den Groote, en van verscheiden 
andere vorsten, en verrijkte de 
fabrijken met verscheiden ont-
dekkingem Hij is het die het 
werktuig heeft uitgevonden, om 
zware boomen geheel en zonder 
dezelve te beschadigen, te ver
voeren. Zijne bewegende schil
derijen zijn een der sieraden 
van Marly geweest. De eerste, 
welke de koning zijne kleine 
opera noemde, veranderde op 
het geluid van een fluitje, tot 
driemalen van decoratie, want 
deze schilderijen hadden ook de 
eigenschap der weêrgalming. De -
tweede schilderij, welke hij den 
koning aanbood, nog grooter en 
kunstiger uitgedacht, stelde een 
landschap voor, waarop alles 
leefde. Bij de vernieuwing der 
akademie van wetenschappen, in 
1699, benoemde de koning pater 
SEBASTIAAN tot een'der honoraire 
leden derzelve, en in de verza
meling dier maatschappij komen 
verscheiden door hem vervaar
digde verhandelingen voor. De 
laatste jaren zijns levens werden 
in eene aanhoudende ziekelijk
heid doorgebragt, die hem in 
1729 aan de wetenschappen ont
rukte. Ofschoon zeer in het ge
woel der wereld gewikkeld, was 
pater SEBASTIAAN, een goede re
ligieus, zeer getrouw aan zijne 
pligten, buitengemeen onbaat
zuchtig , zacht en zedig. Hij wist 
steeds tot in de uiterste gestreng
heid, het aan zijn' staat passende 
uiterlijke te onderhouden. I 

TRUCHSES (GEBHARD) , aarts
bisschop en keurvorst van Keu
len, trad, in het begin van 
1582 heimelijk in den echt met 
AGNES VON MANSFELD. Om zijne 
vrouw en zijn .keurvorstendom 
te behouden, verklaarde hij zich 
openlijk als protestant en vaar
digde een edikt ui t , waarbij 
hij de gewetensvrijheid in zijn 
diocees waarborgde. Keizer RU-
DOLF 11 deed al wat in zijn 
vermogen was, om hem tot 
zijnen pligt terug te brengen, 
doch vruchteloos. Nadat het 
aartsbisschoppelijk kapittel van 
Keulen, in 1683 de staten des 
lands bijeengeroepen hadden, 
werd er, overeenkomstig den 
Augsburger godsdienst - vrede, 
besloten, dat TRUCHSES van de 
bisschoppelijke waardigheid ver
vallen was, en 'dat men tot 
eene nieuwe verkiezing moest 
overgaan. Op den zelfden dag, 
waarop de staten uiteengingen 
trad TRUCHSES te Rosenthal open
lijk in den echt met haar, niet 
welke hij vroeger heimelijk ge
huwd was. Daar GREGORIDS XIII 
niets op zijnen geest had kun
nen winnen, zoo excommuni
ceerde hij hem in 1583. I» 
het zelfde jaar verkoos men in 
zijne plaats prins ERNST van 
Beijeren, die zich genoodzaakt 
zag tegen den afgezetten prelaat 
de wapens optevatten. Het is 
deze ongelukkige afvalligheid. 
welke den Paus noodzaakte eene» 
nuntius naar Keulen te zenden, 
zegt de keurvorst MAXIMIHAAN 
van Oostenrijk, ia een mande
ment van den 4 Februarij 1787; 
m hetwelke hij zich echter, door 
eene soort van tegenstrijdigheid, 
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tegen deze zelfde nuntiatuur 
verhief. TRÜCHSES begaf zich 
met zijne zoogenaamde, vrouw 
naar een buitengoed in Holland, 
alwaar hij zijne overige levens
dagen , in de vergetelheid en' 
het verdriet, wegkwijnde, en in 
1601 overleed. Be protestanten 
en VOLTAIRE hebben zich wel 
gewacht TRÜCHSES bij dezen oor
log in het ongelijk te stellen; 
maar BAYLE is van een ander 
gevoelen, en heeft doen zien 
dat DU PJLESSÏS - BIORNAY , den 
wijze der Henriade, aan HEN
BRIK III eene onregtvaardigheid 
had aangeraden, door dien vorst 
te willen bewegen, den afgezet-
ten bisschop te ondersteunen. 
Zie Béponse anx quesüons d'un 
provincial, 2.e dl. blz. 211—229. 

TRUDO, TRON of TROND (Hei
lige), een godvruchtige en ijve
rige geestelijke der 7.e eeuw, een 
der apostelen van Braband en 
het land van Luik,- bekeerde een 
aantal afgodendienaars; want er 
waren er nog velen in die ge
westen , en stichtte het kloos
ter dat zijnen naam draagt, en 
rondom hetwelk zich langzamer
hand eene stad vormde (*). Hij 
stichtte nog een ander klooster 
te Brugge, in Vlaanderen, en 
overleed in 693. Sommige schrij
vers beweren, dat hij het kloos
terleven omhelsde, maar dit 
gevoelen schijnt niet gegrond, 
ofschoon het vertrouwen dat hij 
in de kunde en in de lessen 
van den H. REJIACLUS stelde, 

G 5 

hem als een leerling van dien 
Heilige kan doen beschouwen. 

TRUXILLO (THOMAS » E ) , een 
beroemde kansel-redenaar te Zu-
rita in' Estramadura geboren, 
werd religieus van la Merci. Na 
eenige geschillen met zijne orde
broeders te hebben gehad, ten 
tijde dat hij overste van het ge
sticht zijner orde te Madrid was, 
ging hij te Barcelona tot die der 
dominikanen over. Hij leefde nog 
in 1596. Men heeft van hem 
verscheiden werken over de god
geleerdheid en zedekunde, waar
van men de catalogus vindt, in 
de bibliotheek der paters ECHARD 
en QUETIF. 

TRÏPHON of DIODOTDS, uit de 
stad Aparnea, veldheer der troe
pen van ALEXANDERBALAS, diende 
zijnen meester wel, in de oor
logen, welke hij had te voeren 
tegen DEMETRIDS NICANOR. Na 
den dood van BALAS, begaf hij 
zich naar Arabië, van waar hij 
INTIOCHDS , zoon van dien vorst 
medebragt, dien hij in weerwil 
der tegenkantingen van DEME
TRIDS, zijnen mededinger, die 
overwonnen en op de vlugt ge-

' dreven werd, tot koning van 
Syrië deed kropnen. Maar dó 
trouwelooze TRYPHON, die er op 
uit was,' om zelf zich van de 
kroon meester te maken, was 
er slechts op bedacht, om,zich 
van ANWOCHUS te ontdoen'; en 
daar hij vreesde dat JONATHAS 
MACHABEÜS hem in de uitvoering 

(*) St. Troml of St. Truijeu in hef Belgisch Limburg. 
Vertaler. 
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zijner plannen zoude dwarsboo-
men, zoo zocht hij de gelegen
heid om hem te dooden. Hij 
begaf zich te dien einde naar 
Sethsan, werwaarts hij door 
JONATHAS met veertig duizend 
strijdbare mannen gevolgd werd. 
Toen TRYPHON hem zoo wel ver
gezeld zag, durfde hij zijn ont
werp niet ten uitvoer brengen, 
en nam dus toevlugt tot de list. 
Hij ontving JONATHAS met groote 
eerbewijzen, bood hem geschen
ken aan, en beval aan zijn ge-

•heele leger dien veldheer als 
hem zelven te gehoorzamen. 
Toen hij op deze wijze zijn ver
trouwen had gewonnen, bewoog 
hij hem zijne krijgsbenden terug 
te zenden, en hem naar Plole-
maïs te volgen, terwijl hij be
loofde hem die stad te gullen 
overgeven. JONATBAS, die geen 
verraad vermoedde, deed alles 
wat TBYPHON hem voorstelde. 
Maar na . de stad Ptolemaïs te 
zijn binnen getrokken, werden 
de poorten der stad gesloten, 
en hij gevangen genomen, ter
wijl al die hem vergezeldon, 
over den. kling sprongen. Na dit 
schandelijk verraad, trok TBY
PHON mei een talrijk leger naar 
het land van Juda, en het ge
lukte hem nog om uit de han
den van SISIOK, den broeder van 
JONATHAS, de beide zonen des 
laatsten met honderd talenten 
zilver te bekomen, onder voor
wendsel van hunnen vader in 
vryheid te stellen. Maar tot 
overmaat van trouweloosheid, 
doodde hij den vader met de 
beide zonen en sloeg den weg 
van zijn land weer in. Deze 
moordplegingen waren slechts 

de voorloopsters eener grootere, 
die hem de kroon van Syrië op 
het hoofd moest plaatsen. Niet 
lang duurde het, of hij bragt 
zijn wreed ontwerp ten uitvoer, 
door den jongen ANTIOCHUS te 
vermoorden, wiens plaats hij in
nam, en hij liet zich tot koning 
van een land uilroepen, hetwelk 
hij door zijne onmenschelijke 
wreedheden verwoestte; doch 
niet lang behield hij het door 
zijne misdaden overweldigde 
rijksgebied. Aan ANTIOCHOS-SIDE-
TES , den wettigen troonopvolger, 
gelukte het den overweldiger te 
beteugelen, en in het bezit van 
zijn erfdeel te komen, en al do 
krijgsbenden, dé dwingelandij . 
van TBYPHON moede, kwamen 
zich dadelijk aan eerstgenoem-
den overgeven. Toen TBÏPHOK 
zich aldus verlaten zag, nam 
hij de vlugt naar Bora, wer
waarts de nieuwe koning hem 
achtervolgde, en te land en ter 
zee beoorloogde. Daar deze stad 
tegen een zoo vermogend leger 
niet lang bestand was, zoo vond 
TRYPHON het middel, om naar 
Orthosiada leontvlugten, en van 
daar bereikte hij Apamea, zijne 
geboorteplaats, alwaar hij eone 
schuilplaats meende te vinden; 
maar hij werd er gevangen ge
nomen, en ten dood gebragt, 
in 143 vóór J. C. 

* TSCHEBEPANOF (NlCEPHOllUS), 
hoogleeraar der geschiedenis, 
staathuishoudkunde en aard
rijkskunde, aan de universiteit 
van MosJcau, te Yialka, in 1762 
geboren, wijdde zich toe aan 
het onderwijs. Met eere be
kleedde hij verscheiden posten.. 
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en hij werd met eenige weten
schappelijke zendingen belast. 
Hij is de schrijver van de na
volgende werken: 1.° Beschrij
ving der door hunnen oorsprong. 
hunne uitbreiding en hunne taal 
beroemdste volken der wereld, 
uit het Hoogduitsch in het Rus
sisch vertaald, Moshau, 1798, in 
8.T0 j — 2.° Atlas der oude aard
rijkskunde, naar het Fransch; 
— 3.° Algemene oude en nieuwe, 
geschiedenis, naar het Hoogd. 
vanScHROEcic; — 4.° Algemeene 
geschiedenis, ten gebruike van 
het St. Catharina-hstituut, naar 
het Fransch, Moshau, 1811, in 
8.™ TSCHEREPANOF is te Mos-
kau, den 25 Augustus 1828, 
overleden. 

* TSCHERNISCHEFF , een be
ruchte Russische bedrieger, was 
van eene geringe geboorte, en 
daar hij niet beter wist te 
doen, diende ïrij in het regi
ment van OBLOFF. Verscheiden 
zijner kriigsmakkers en officie
ren gaven hunne verwondering' 
te kennen, over zijne gelijkenis 
met czar PETER I I I , met wien 
TSCHERNISCHEFF ook ten naasten 
bij in ouderdom overeenkwam; 
hij bezat vermetelheid, schoot -
niet in geest en eene zekere 
welsprekendheid te kort; en 
kwam alzoo op het denkbeeld 
om eenen grooten stap te wa
gen. Na gedeserteerd te zijn, 
en zich in het Russische hof te 
hebben doen opsluiten, liet hij 
het gerucht verspreiden, dat hij 
de czar, echtgenoot van CATHA-
RINA was, van wien zij valsche-
lijk het gerucht des overlijdens 
had verspreid. Eenige ligtge-

loovige en ontevredene lieden , 
sloegen geloof aan deze geruch
ten. Men eerbiedigde TSCHER
NISCHEFF, men gaf hem geld, en 
de popen verbitterd, dat CATHA-
IUNA, noch de godsdienst noch 
hare bedienaren begunstigde} 
waren bezorgd TSCHERNISCHEFF 
omtrent de rol te onderrigten, 
welke hij -te spelen had. Zij 
wierven voor hem een aantal 
voorstanders', vormden hem eene 
soort van hof, en voerden hem 
door verscheiden steden rond, 
alwaar hij de hulde der inwo
ners ontving. Het getal zijner 
aanhangers nam zoodanig toe, 
dat het kabinet van St, Peters
burg er door verontrust werd, en 
gepaste maatregelen beraamde, 
om de overweldiging te stuiten. 
Deze laatste was echter reeds 
zoo ver gevorderd, datTscHER-

'NISCHEFF op het punt stond, 
van openlijk als keizer der Rus
sen te worden gekroond, toen 
een Russisch kolonel, aan het 
hoofd van eenige vermomde sol
daten, den bedrieger in zijne 
eigene woning kwam overrom
pelen. Hij liet hem oogenblik-
kelijk onthoofden; en door zijn' 
dood keerden de opstandelingen 
tot hunnen pligt terug. 

TSCHIRNHAÜSEN ( E H R E N F R I E D 
WALTER , Graaf van), een be
roemde wis- en natuurkundige, 
in 16*51, te Kislingsivald, eene 
heerlijkheid zijns vaders, in.Op-
per-Lausits, geboren. Na aan 
de hooge-school te Leyden de 
wiskunde beoefend te hebben, 
trad hij in 1672, als vrijwilli
ger in Hollandsche dienst; reisde 
na verloop van 18 maanden door 
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Dmlsehland, Engeland, Frank
rijk en Italië. In 1682 kwam 
hij voor de derde maal te Parijs, 
en stelde aan de akademie van 
wetenschappen de ontdekking 
dier beroemde brandlijn (causli-
que — linea reflectionis-^) voor, 
welke naar zijnen naam werden 
genoemd, en waarvan hij de 
theorie in twee geleerde Yerhan-, 
delingen ontwikkelde. Terwijl 
deze maatschappij dezelve goed
keurde, nam zij den uitvinder 
onder hare leden op. In Duitsch-
land teruggekeerd, wilde hij de 

, gezigtkunde (optica) verbeteren, 
en bragt drie glasblazerijen of 
glashutten tot stand, waaruit 
men bewonderenswaardige nieu
wigheden , tot het stuk van 
straalhreking (dioptrique)sn na
tuurkunde behoorende, zag te 
voorschijn komen, en onder an
deren de brandspiegel, welken hij 
den hertog van Orleans, regent 
van Frankrijk, aanbood. Het 
is ook voornamelijk aan hem 
dat Saksen zijn schoon porse
lein te danken heeft. Met zijnen 
letterkundigen roem te vreden, 
wees hij alle eereposten van de 
hêind, waartoe men hem wilde 
verheffen. De letteren waren 
zijn eenig vermaak. Hij spoorde 
lieden op, die talenten bezaten, 
hetzij voor nuttige wetenschap
pen , hetzij voor de kunsten; 
•n\j onttrok dezelve aan de on
bekendheid en was tegelijkertijd 
hun medgezel, hun gids'en hun 
weldoener. Deze achtenswaardige 
geleerde overleed in 1708. Ko
ning AUGUSTUS bekostigde zijne 
iBKStaajsie. Men heeft van hem: 
l.o Medicim mentis et corporis, 
Amsterdam, 1687, in 4.'», een 

werk dat, ofschoon wijsselijk 
geschreven en vol nuttige in-
zigten, thans naauwelijks be
kend is; — 2." Medicina mentis, 
seu testamen genuinw logicce, 
in qua disseritur de melhodo 
detegendi incognüas veritates, 
ibid, 1697, in 4.f> 

TÜBALCAÏN, zoon van LAMECH, 
die in dubbelen echt leefde, en 
van SELLA (2975 vóór J. C.) 
was de uitvinder van het ijzer
smeden, en het vervaardigen van 
alle metaal-werken. Het is te 
vermoeden dat de VÜJUKANÖS der 
heidenen, naar dezen patriarch 
is gecopieerd, zoo als de meeste 
der personen in de fabelleer voor
komende, overgenomen schetsen 
zijn van de beroemde mannen, 
waarvan er in de H. Schrift 
wordt melding gemaakt. 

TUBERO • (LODEWIJK) , i» :& 
16.* eeuw, abt. van een religi
eus gesticht in Dahnatië, is 
bekend door Cqmmentariën ol 
verzamelingen van gebeurtenis
sen , in zijnen tijd in Hongarije, 
Turkije en naburige landen voor
gevallen. Deze zeer belangrijke 
geschiedenis, in 11 boeken ver
deeld, begint met het jaar 1490, 
en eindigt met 1522. Dezelve 
is in het Latijn; in eenen zui
veren en vloeijenden stijl geschre
ven. Men heeft dezelve ia 1603, 
te Frankfort gedrukt, maar de 
namen der Hongaren worden er 
op eene verregaande wijze w 
verminkt. Ook vindt men de
zelve opgenomen, in het2.e<ll-
der Scriptores rerum hungan-
carum, Leipzig, 1746, met eene 
voorrede, verbeteringen, inhoud 
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registers enz. doorBELius. Ver
scheiden critici zijn van gevoelen, 
dat de naam van TOBERO slechts 
uitgedacht is, en dat de schrijver 
dier commentariën zich onder 
dezen naam heeft verborgen, om 
met meer vrijheid en openhartig-
lijk het ware te kunnen zeggen. 

TÜBERVILLE-NEEDHAM. — Zie 
NEEDHAM. 

* TlJBI Of TüBÏ (JOAHNES BAP-
TISTA) , bijgenaamd de Romein, 
een beroemde "beeldhouwer on
der de regering van LODEWIJK 
XIV, werd te Home hr 1630 
geboren, en heeft een aantal 
voortbrengselen nagelaten, welke 
zijn kunstvermogen tot eer ver
strekken. De voornaamste zijn 
het Lierdicht, in den tuin van 
'Versaüles; de Fontein van Flora, 
in den zelfden tuin, waarin men 
nog van hem ziet Gulathea, 
Amor, en eene marmeren vaas, 
waarop zijn uitgehouwen de Over-
winningen van LODEWIJK XIV 
in Vlaanderen. Hij heeft daar-
enboven de volgende standbeel
den uitgevoerd: dat van de moe
der van LE BRUN, op het graf 
van dien beroemden schilder; 
dat der Godsdienst, op dat van 
COLBERT; de Onsterfelijkheid, 
op het graf van LA CHAMBRE, 
lijfarts des konings; het heerlijk 
Praalgraf van TURENNE, thans 
in de Invalide (*), en uitgevoerd 
volgens de teekeningen van LE 
BRUN enz. TOBI is te Parijs, 
in 1700 overleden. 

TUCCA (PLAUTIÜS), de vriend 
van HORATÏÜS en VIRCILIUS, be
oefende deLatijnsche dichtkunde, 
en herzag, op last van AUGUSTUS , 
met VARIÜS, den Mnels. 

* TDCKER (ABRAHAM)! een En-
gelsche schrijver, den 2Septbr. 
1705 geboren, wijdde zich ge
heel aan de wetenschappen toe. 
Onder zijne verschillende wer
ken heeft men vooral opgemerkt 
zijne Nasporingen over het licht 
der natuur, 7 dl.», in 8.TO, 
waarvan; de drie eerste hij het 
leven des schrijvers in het licht 
verschenen, en wrel in 1768, 
onder den verdichten naam van 
EDÜAR» SEARCII, en de vier ove
rige verschenen in 1777, twee 
jaren, na zijnen dood, in 1775 
voorgevallen. Dit werk was 
voldoende om den roem van 
TDCKER te vestigen. Hij spreekt 
in hetzelve met even zoo vele 
geleerdheid als duidelijkheid, 
over alle onderwerpen, die de 
natuur- en bovennatuurkunde 
betreffen. 

TÜCKER (JOSIAS), eenEngelsche 
Publicist (schrijver over het 
staatsregt) in 1711 geboren. Na 
aan de universiteit van Oxford 
te hebben gestudeerd, trad hij 
in den geestelijken stand en werd 
leeraar eener kerk van Bristol, 
en daarna deken van Glocester. 
Hij was een ervaren godgeleerde, 
en heeft geachte werken over 
deze wetenschap geschreven. 
Zijne overige voortbrengselen 

(*) Met uitzondering der beelden van de Wijsheid en Dapperheid, die 
van MABSÏ zijn. Fr. Vervolgers. 
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betreffen den handel en dé 
staatkunde. Gedurende den oor
log over de Amerikaansche on
afhankelijkheid, beweerde Toc-
KER in' verschillende zijner losse 
stukken, dat Engeland aan het 
verlangen der Amerikanen be-
behoorde toetegeven, of dat het, 
derzelver onafhankelijkheid er
kende, zonder zich .in langdu
rige geschillen intelaten, waarvan 
de gevolgen ongelukkig zouden 
zijn. Het belangrijkste der wer
ken van TUCKER is getiteld: 
Verhandeling over hot burger
lijk bestuur, 1781: hij toont 
zich in dit geschrift in strijd 
met de gevoelens van LOCKE. 
TOCKER overleed in 1799. 

TCDESCHI of TEDESCHI (Nico-
LAAS), meer bekend onder den 
naam van PANORMITANUS of de 
Panormiter, en ook wel Nico-
LAAS van 'Sicilië> abt van Palemo 
óf Panormitaner abt genaamd, 
was van Catana in Sicilië, al
waar hij in 1370 geboren werd. 
Hij maakte zich zoo bekwaam 
in het kerkelijke regt, dat hij 
den bijnaam verwierf van Lu-
cerna juris< Zijne verdienste 
verschafte hem de abdij van 
Ste. Agatha. Hij was bij de 
kerkvergadering van Basel te
genwoordig, en al zoo ook bij 
de verheffing van den onwetli-
gen Paus FEUX, die hem in 
1440 tot kardinaal, en zijn 
legaat a latere in Duitschland 
benoemde. Hij volhardde eenigen 
tijd in de scheuring, maar na 
dezelve verzaakt te hebben, 
begaf hij zich in 1443 naar 
Palemo, alwaar h'yj in 1445 
overleed. Men heeft van hem 

een aantal werken, voorname
lijk over het kerkelijke regt, 
waarvan de meest gezochte uit
gave is die van Venetië, 1617, 
9 dl.» in fol. Zijn stijl is on-
gekuischt, en zijne bouwstoffen 
al te talrijk, om behoorlijk te 
kunnen worden aangewend. Men 
heeft in deze uitgave niet op
genomen : Defensio concilü Ba-
siliensis adversus Eugenkm 
Papam, waarvan JOANKES GER-
BAIS, leeraar der Sorbome, 
in 1687, eene Fransche verta
ling heeft geleverd. Verscheiden 
critici zijn van gevoelen dat deze 
verhandeling niet van TODE-
SCHI is. 

TULBEN (THEOBORÜS VAK), een 
schilder en graveur, de kwee-
keling van RUBENS, te '«#«'-
togenbosch, in 1620 geboren, 
heeft met het beste gevolg his
torische onderwerpen behandeld: 
maar zijn smaak sleepte hem 
vooral mede tot het voorstellen 
van kermissen, jaarmarkten, 
dorpsfeesten enz. Bij deze vro
lijke onderwerpen wist hij veel 
leven in zijne beelden te brengen. 
Ook bewondert men de schoone 
ordening zijner historische stuk
ken, de naauwkeurigheid zijner 
teekening, en zijne vernuftig13 

daarstelling van lucht en scha
duw. Zijne stukken zijn later 
geheel verbeterd (geretoucheerd)-
— Men moet hem niet verwar- -
ren met DIODOBUS VAN TUP>EN> 
doctor in de regten aan de 
universiteit van Leuven, even
zeer te 's Hertogenbosch geboren» 
en den 19 November 1645 over
leden, en van wien er eenige 
werken bestaan. 

I 
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TOLLIA , dochter, van SERVIBS-
TULLIUS , zesden ' koning der 
Romeinen, werd aan AntNsof 
ARONCIUS oudste zoon van TAR-
QUINIUS den Oude uitgehuwd. 
Met deze verbindtenis niet zeer 
te vreden, trachtte zijaanTAR-
QOINIÜS den Trotsche, te behagen, 
die met hare zuster gehuwd 
was. Zij spannen zamen om 
zich te ontdoen, de eene van 
haren man, en de anders van 
zijne vrouw, en na dezen dub
belen moord ten uitvoer te heb
ben gebragt, vereenigden zij 
hunne fortuin en hunne woede 
door het huwelijk. Daar TAR-
QUINIÜS den troon van SERVIÜS 

TUIXIUS wenschte te bekleeden, 
zoo stemde zij, in 533 v.J.C. 
toe' in den moord van haren 
vader. Na deze gruweldaad, liet 
zij haren wagen over het geheel 
bebloede lijk van haren vader 
rijden. Dit gedrogt werd met 
haren man uit Rome verdreven 
en eindigde met hem haar ver-
foeijelijk leven in ballingschap. 

TUMJA, dochter van CICERO, 
werd in het jaar 77 voor J. C. 
geboren. Zij trad tot driemalen 
in den echt: eerst met CAJOS 
PISO , een' man van groote ver
dienste, vol geest en welspre
kendheid , en die zeer aan zijnen 
schoonvader gehecht was, daarna 
huwde zij FÜRIUS CRASSIPÈS , en 
eindelijk POBLIÜS CORNEUTJSDO-
IABELLA, terwijl CICERO land
voogd van CilieiS was. Dit 
derde huwelijk was niet geluk
kig, en de onlusten, welke Do-
LABEIXA, wiens zaken zeer 
ongeredderd waren, in Rome 
verwekte, veroorzaakten CICERO 

en TOM.IA groot verdriet, Zij 
overleed in het jaar 44 v. J. C. 
CICERO troosteloos over een zoo
danig verlies, legde zulk eene 
hevige droefheid aan den dag, 
dat kwaadsprekers zeiden, dat 
er meer dan vaderlijke toege
negenheid, tusschen den vader 
en de dochter had. bestaan. Het 
gene wat hiervan volgens PLU-
TARCHDS , zeker is, is dat dé twee
de vrouw van CICERO, zich over 
den dood van TDLLIA verheugde, 
en dat hij haar uit spijt ver
stiet, even gelijk* hij TERENTIA, 
de moeder van TUIXIA , had 
verstooten, wijl zij aan hare 
dochter geene equipage had ge-, 
geven, die hem schitterend ge
noeg toescheen. Het is bij 
gelegenheid van den dood van 
TDLHA , dat CICERO zijne verhan
deling de Comolatione schreef, 
welke niet meer bestaat en dat 
SDLHCIUS hem denschoonen brief 
schreef, beginnende: Posteaguam 
milii rcnunliatum est. Men heeft 
beweerd, dat men onder PAULDS 
III, aan den Appiaanschen weg, 
een oud graf vond met dit op
schrift: Tulliolce filice mem. Men 
vond er zegt men het lijk eener 
vrouw in , dat bij den eersten 
togt der lucht in stof verviel, 
en eene nog brandende lamp, die 
echter bij de opening des grafs 
uitging, na bijna vijftien hon
derd jaren gebrand te hebben, 
maar zulks is een belagchelijk 
sprookje. Men kan er de weder
legging van vinden, in het werk 
van OCTAVIUS FERRARI, getiteld: 
De Lucernis sepulcralibus. 

Turxüs-Hosraius, derde ko
ning van Rome, volgde NCMA 
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POMPILIUS in 671 v. J. C. op. 
Deze krijgszuchtige vorst liet 
den tempel van JANUS openen, 
deed wachten voor hem uitgaan, 
die roeden-bondels droegen,-en 
trachtte aan zijne volken eer
bied voor het koninklijke gezag 
in te boezemen. De inwoners 
van Alha, waren de eersten die 
de kracht zijner wapens gevoel
den. Na het gevecht der Ilorn-
tiè'rs en Curiatiërs (zie HORA-
TiëRs), liet hij de stad Alha, 
slechten, en voerde de rijkdom
men en inwoners derzelve naar 
Rome over. Daarna voerde hij 
den oorlog tegen de Latijnen 
en andere volken, welke hij in 
verschillende gevechten versloeg, 
en waar over hij zegevierde. Hij 
stierf in 640 v. J. C. en de 
geschiedschrijvers zijn het niet 
eens, omtrent de oorzaak en 
den'aard van zijnen dood [Ti-
TÜS-LIVIÜS en DIONTSIÜS HALI-
CARNASSEUS verhalen dat hij door 
den bliksem werd getroffen. 
Laatstgenoemde voegt er* ech
ter bij dat verscheiden schrijvers 
den dood van dien vorst, op 
rekening stelden van de heersch-
zucht van ANCÜS MAUTIÜS, zijnen 
opvolger, een gevoelen, hetwelk 
deze geschiedschrijver verklaart 
niet te deelen]. 

f TULP (NICOLAAS) , de zoon 
van een rijk koopman van Am
sterdam, en aldaar den 11 Oc-
tober 1593 geboren, beoefende 
de geneeskunde te Leyden, en 
na het doctoraat te hebben be
komen, ging hy zijne kunst in 
zijne geboorteplaats uitoefenen, 
alwaar hij meer dan vijftig jaren 
den roem van een ervaren prak-

tizijn genoot;. Tot zesmalen be
kleedde hij de waardigheid van 
raad en schepen van Amsterdam, 
tot dat hij in 1654, het bur
gemeesterlijk gestoelte beklom, 
en bij herhaling in dien post 
werd bevestigd. Behalve het
geen hij als regent ten beste 
van stad en vaderland verrigtte, 
heeft hij zich bij de burgerij 
verdienstelijk gemaakt,doorliet 
bevorderen van nuttige inrigtin-
gen de geneeskunde betreffen
de,- vooral trok de slechte toe
stand der apotheken zijne aan
dacht; en hij slaagde volkomen 
in eene volledige verbetering 
derzelve, en het waren deze 
bemoeijingen, die den grond
slag tot het Collegium medicum 
hebben gelegd. TULP overleed 
den 12 September 1674. • 

* TüRBlLLY (LODEWIJK FflAN-
ciscus HENDRIK DE MENON, mar
kies DE), in 1717, in de 
voormalige provincie firetagM 
geboren, ging in dienst, en 
onderscheidde zich in dezelve 
als luitenant-kolonel der ruiterij-
Daarna begaf hij zich naar zijne 
landgoederen, alwaar hij ont
ginningen begon, die aanleiding 
gaven tot verschillende voor den 
akkerbouw nuttige waarnemin
gen. Hij .gaf dezelve in twee 
verhandelingen in hel licht :l-° 
Pratique etc. (Praktijk der ont
ginningen), 1760, m l 2 . m 0 ; ; -
2." Mémoire etc. {Verhandeling 
over de ontginningen), 1762» 
in 12.™ flïen v i n d t i n dezelve 
de beschrijving eener aardboor, 
waarvan hij het gebruik aan-
boveelt, en die tot op eetl.e 

aanmerkelijke diepte den gron» 
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doorboort. De heer FKANCOIS 
DK NEDFCHaTEAü had voorgesteld, 
om in elke onder-prefectuur, 
een dier werktuigen te depone
ren , met . eene ondérrigting, 
welke de wijze aanduidde, om 
er ẑich van te bedienen, en 
tevens eenen prijs uitteloven, 
aan dengenen, die door middel 
van hetzelve, eenigebelangrijke 
ontdekking mogtdoen. De sta
ten van Brelagne hadden'aan 

.elk landbouwkundig bureau der 
provincie eene dergelijke boor 
ten geschenke gegeven. De mar
kies DE TURBILLY is in 1776 
overleden. Eenige jaren, vóór 
dat hi j , naar zijne haardstede 
terug keerde, was hij op hel 
denkbeeld gekomen, om twee 
prijzen uittereiken voor de 
schoonste tarwe en de schoonste 
rogge, in het kanton ingezameld. 
Deze is de eerste aanmoediging 
van dien aard, welke in Frank
rijk is gegeven. Ook is het 
aan hem, dat men het denkbeeld 
heeft te danken van de oprig-
ting van landbouwkundige ge
nootschappen, die echter eerst 
na hem zijn totstandgekomen. 

* TimcHi (AOEODATÜS) , een 
kapucijner religieus en bisschop 
van Parma, in 1724 geboren. 
Zijne verdienste deed hem ver
kiezen tot leermeester van den 
infant don LODEWIJK , prins van 
Parma, zoon van den hertog 
FEBDINAND. Hij werd voor zijne 
zorgen beloond door de be
noeming tot het bisdom Par-
ma. Even gelijk de bisschoppen 
van Italië zulks gewoon zijn, 
begaf hij zich te zijner wij-

XXIV" DEEt. 

ding naar Rome. De plegtig-
heid had plaats den 24 Septem
ber 1788. Men wil, dat men 
hem eene herroeping deed on-
derteek'enen, maar men weet 
niet wat er het onderwerp van 
was; maar daar in de scholen 
van den staat van,Parma, se
dert eenigen tijd. eene leer de 
overhand had gehad, of er ten 
minste door eenige meesters 
geleeraa'rd werd, die. met de 
voorregten van den" H. Stoel 
in strijd was ,• zoo doet zich 
natuurlijk het denkbeeld op, 
dat de herroeping daarop be
trekking had. In zijn diocees 
teruggekeerd, bestuurde hij het
zelve met ijver en wijsheid, en 
gaf er het voorbeeld van alle 
geestelijke en bisschoppelijke 
deugden. Men heeft de verza
meling zijner Onderriglingen, 
welke hij onafgebroken aan zijne 
kudde voordroeg, en welke hij 
onder den titel van Homiliën, 
in 4 dl.", in 12.™° heeft in 
het licht gegeven. Dezelve zijn 
alle vol zalving en ademen gods
vrucht, Eene derzelve, onder 
anderen, vermeldt men met veel 
lof, namelijk die, welke hij ver
vaardigde voor het feest van 
den gelukzaligen BARTHOLOMEUS 
DE BRAGANZA, een' dominikaner 
en bisschop van Vicence, in 
1270 overleden, en door Pms 
VI, in 1794 zalig verklaard. 
Ook heeft hij Lijkreden nage
laten. Deze deugdzame prelaat 
is in 1803 overleden. 

Toncic (HENDBJK), den 21 
December 1607, te Goeh, ia 
het hertogdom Kleef, geboren, 

I 
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•werd inl625Josuit, ondorweès 
de humaniora en de'wijsbegeerte 
te Keulen, en wijdde al zijne 
vrije oogenblijkken toe aan het 
inzamelen van bouwstoffen voor 
de geschiedenis van een gedeelte 
van Diiitschland: dezelve was 
geheel afgewerkt en gereed om 
ter perse te worden gelegd, 
toen de dood den schrijver den 
19 November 1669 wegmaaide. 
Deze Geschiedenis in handschrift 
bestaat uit zes deelen in fol. 
Men bewaart dezelve te Trier, 
het derde door zijne hand ge
schreven deel is te Keulen. Het 
is de geschiedenis van het keur
vorstendom Keulen, van de 
bisdommen Munster, Hildesheitn 
en Paderbom, van de hertog
dommen Gulik, Kleef enz. Er 
komen breedvoerige bijzonder
heden in voor over de verschil
lende volken, welke eertijds die 
gewesten hebben bewoond, over 
de oude Franken, Saksers enz. 
zij is bij wijze van Jaarboeken 
geschreven, en loopt tot het jaar 
1660. JOHAN GEOEGE ECKARD 
zegt dat pater TURCK eene bij
zondere geschiedenis van het 
bisdom Hildesheim heeft ge
schreven ; hij bedriegt zich ech
ter j deze geschiedenis is van 
pater MARTINÜS TJBERS , een' 
Jesuit: men bewaart dezelve te 
Hildesheim. 

* TCRCO (THOMAS) , in het 
Latijn Ttmcre, generaal van 
de orde der dominikanen, in 
het begin der 17.e eeuw te 
Cremma uit eene fatsoenlijke 
familie geboren, In het begin 
met het onderwijs der letteren 
en • godgeleerdheid belast, was 

hij in 1698 hoogleeraar der bo-
vennatuurkünde te Pavia,vter-
waarts de senaat van Venetië, 
hem om zijnen roem beroepen, 
en hem een honorarium van 
200 florijnen toegelegd had. 
Het algemeen procuraat zijner 
orde kwam opentestaan. UKBA-
NÜS VIII verlangde dat hij tot 
hetzelve mogt benoemd worden. 
Hij begaf zich in 1643 naar 
Rome, om er de bedieningen 
•van waartenemen. Reeds in hot 
volgende jaar werd hij in een 
kapittel, op last des Pauses te 
Rome bijeengeroepen, met een
parige stemmen, tot algemeen 
overste der orde verkozen. Be
zorgd om in dezelve de tucht 
te handhaven, en de studiën 
te bevorderen, begon hij niet 
dat oogmerk het bezoek zijner 
provinciën in 1645, en bezocht 
Frankrijk, België, Spanje- PflI' 
LIRPUS IV, door zijne verdien
sten getroffen, verhief hem tot 
Grande van Spanje; en wiwfi> 
dat deze waardigheid aan zijne 
opvolgers zoude overgaan. M 
kwam eerst in 1648 te Rf16 

terug. Pater Tonco liet in net 
klooster van de. E. Maria der 
Minena, eene prachtige zaal 
bouwen voor de congregatie van 
het H. Officie, dat er zijne 
vergaderingen hield, en tot dus
verre niet dan een naauw, <jn 

aan hetzelve weinig betamen"6 

lokaal had kunnen betrekken-
Deze beroemde religieus over
leed in genoemd klooster, w 
1654, in den ouderdom van 
omtrent 50 jareri, en heeft «e 
volgende werken nagelaten.; >•• 
Prwlecliones theologie® ab ¥°] 
dim Bononté leger el, dictatff' 
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hij is getrouw aan de leer van 
den H. THOMAS met betrekking 
tot den vrijen wil, de natuur
lijke bevordering en de genade; 
— 2.° Lima Molince; hierin be
strijdt hij hel stelsel van dien 
Jesuit [MOUNA]. Het schijnt niet 
dat deze beide werken gedrukt 
zijn; — 3.° Twee Verhandelin
gen over de H. Maagd; deze zijn 
te Rome in het licht gegeven; 
— 4.° eene andere verhandeling 

• De 'gratia et libero arbitrio, tegen 
de" lutheranen en calvinisten) — 
S.° Directorium officii sanctm in-
qitisitionis ; — 6.° Ordinationes 
pro conventu et studio generale 
sancti Dominici, civitatis Bono-
nw, Bologna, 3645; — 7.° Or
dinationes pro recto regimine stu-
diorum in gymnasio parisiensi, 
san Jacobceo editce, Parijs, 1664; 
-— 8.° Epistolm encyclicai ad 
universum ordinem; de verza
meling derzelve, wordt te Rome, 
ónder de handvesten der orde 
bewaard. Hij beeft met groote 
kosten de werken van eenige 
der beroemdste dominikanen 
doen herdrukken, zoo als van 
Paus INNOOENTIÏJS V, van AL-
BERTUS den Groote, van den 
kardinaal HOGO enz. 

* TÜBELL (EBENEZEK), een 
geleerde predikant, in Massaclm-
sets, in 1701 geboren, werd in 
1711, in het collegie van Har-
vard opgenomen, in 1724 ge
promoveerd, en in 1728, tot 
leeraar van Medfort benoemd. 
Bij volgde de leer van'CALVINUS, 
en was in den oorlog over de 
onafhankelijkheid der Vereenïg-
de Staten, een dergenen, welke 

H 2 

het ijverigste werkten, om den 
haat der Engelschen te versprei
den. Na zijn predikambt bijna 
vyfüg jaren te hebben waarge
nomen, overleed TORELL, ö i n 
1778, Men heeft van hem het 
Leven en het karakter van den 
Eerwaardigen leeraar COLMAN 
1749 in 8.vo 

. TURENKE (HENDRIK DE LA TOOR 
DAUVERGNE, burggraaf van), 
veldmaarschalk-generaal der le
gerscharen des konings van 
Frankrijk, kolonel-generaal der 
ligte ruiterij, was de tweede 
zoon van HENDRIK DE LA* TODR 
D'AUVERGNE, hertog van Bouil-
Ion, en van ELIZABETH VAN 
NASSAU, dochter van WILLEBI 
TAN NASSAU , prins van Oranje. 
Hy word te Sedan, den 16 
September 1613 geboren. Me n 
leerde hem de krijgskunst be-
oelenen, onder prins MAURITS 
TAN NASSAU, zijnen moederlijken 
oom, een' der grootste veldhee-
ren zijner eeuw. Na zich in die-
school gevormd te hebben, werd 
hij aan het hoofd van een Fransch 
regiment geplaatst, met het-
welke hij zich. in 1634, bij de 
belegering van la Motte, eene 
stad in Lotharingen, onder
scheidde. In 36.37 belast om 
Solre-le-Chdleau, in het graaf
schap Henegouwen, te onder
werpen , tastte bij hetzelve zoo 
heviglijk aan, dat hij eene be
zetting van 2000 man nood
zaakte, om zich op genade en 
ongenade overtegeven. -Het is 
aldaar dat hij aan haren man 
eene vrouw deed wectergeven, 
welke men hem als de vrucht 
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zijner overwinning aanbood. 
(Zie Scirio — PUBLIÜS COUNE-
LIUS—). Na de inneming van 
Nicmo-Brisach, in 1638, werd 
hij in 1639 naar Italië gezon
den. Hij deed liet beleg van 

. Casal opbreken, en was van 
groote dienst bij dat van Turijn, 
hetwelk de maarschalk »' HAR-
COORT op zijnen raad ondernam. 
Hij onderscheidde zich niet min
der bij de verovering van Rous-
sillon in 1642, en in Italië in 
1643. Hij was in den ouder
dom van 23 jaren tot veld
maarschalk verheven, en in 
1644,. verkreeg hij, na 17jaren 
onder verschillende veldheeren 
gediend te hebben, den,maar
schalksstaf van Frankrijk. Het 
was alstoen, dat men hem het 
bevel over het leger van Duilsch-
land toevertrouwde, hetwelk 
gebrek aan paarden en kleeding 
had; hij stelde hetzelve op zijne 
kosten in goeden staat. Met 
7000 man trok hij over den Rijn, 
en versloeg den broeder van den 
generaal MERCI. Hij had, in 
1645, het ongeluk van in het 
gevecht van Mariendal geslagen 
te worden; maar de slag van 
Nordlingen, drie maanden later 
door den hertog van ENGHIEN, 
met ondersteuning van TURENNE 
gewonnen, herstelde deze neder
laag, Het was in dit zelfde jaar, 
dat hij den keurvorst van Trier 
in zijne staten herstelde; in het 
volgende jaar vereenigde hij na 
eenen marsch van 140 mijlen, 
het leger van Frankrijk met 
het Zweedsche, en noodzaakte 
den hertog van Bvijeren tot de 
onzijdigheid: maar hij ontving 
weldra bevel dezelve te verbre-

^ ken; hij vaardigde tegen hem 
eene oorlogsverklaring uit, gaf 
hem de nederlaag in den slag 
van Zusmarshausen, en verdreef 
hem, iri 1648 uit zijne staten. 
De burgeroorlog begon toenmaals 
in Frankrijk uitlebarsten. De 
hertog van Bouillon lokte hem 
in de partij van het parlement; 
maar moede van tegen zijnen 
koning te strijden, begaf hij 
zich naar Holland, van waar 
hij naar Frankrijk terugkeerde, 
met oogmerk om het hof te 
dienen. Nadat MAZARIN hem liet 
bevel over het leger van Duitscfc 
land had geweigerd, wendde hij 
zich tot de zijde der prinsen, 
en was op het punt hen uit 
de gevangenissen van Vincmes 
te bevrijden. Men stelde den 
maarschalk PLESSIS-PRASLIN te
gen hem over, die hem in 16.w, 
bij Rethel sloeg. In 1651 sloot 
hij den vrede met het hof. G8' 
neraal van het koninklijke leger 
geworden zijnde, belette hij aan 

de troepen van CONDÉ, omowr 
de brug van Gergeau de L^re 

over te trekken. Hij vervolg* 
dien prins tot in de voorstad 
Saint-Antoine, en zou.hern tot 

in Parijs gevolgd zijn, hwien 

Mademoise lle DE MONTPENSIEB . 
het geschut der BastUle rm 

op het leger des konings had 
doen lossen, hetwelk hem tot 

den terugtogt noodzaakte. ln 

1654, deed hij den Spanjaarden 
het beleg van Atrecht {JrW 
opbreken, veroverde in 165& 

Condè, Saint-Ghislain en ver
scheiden andere steden. In ,l8t 

volgende jaar maakte hij eenen 
eervollen aftogt bij het beleg van 
Valenciennes, maakte zich ver-
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volgens meester van la Capelle. 
De inneming van Saint-Venant 
en het fort Mardick waren zijne 
heldendaden van het jaar 1657, 
met GROMWELL , protector van 
Engeland. De Spanjaarden wer
den in de duinen verslagen, en . 
deze overwinning werd gevolgd 
door de verovering van Duin
kerken, Oudenaarden, Iperen, 
en in 1659, door den Pynene-
schen vrede tusschen Spanje en 
Frankrijk. Nadat de oorlog in 
1667 op nieuw begonnen was, 
bediende de koning zich van 
TÜRESNE , -bij voorkeur boven 
alle anderen, om zich zelven 
in de krijgskunst te oefenen. 
Hij had hem met den titel van 
algemeen maarschalk zijner Ie- -
gerbenden vereerd; TÜRENNE 
scheen door nieuwe heldendaden 
zulks waardig: hij veroverde 
verscheiden steden in Vlaande
ren, en die voordeelen bragten 
den vrede aan. Het is alstoen, 
dat hij het calvinismusafzwoer, 
uit overtuiging en geenszins uit 
belang, zoo als de calvinisten 
zulks hebben uitgestrooid: want 
men was er nooit in kunnen 
slagen, hem hetzelve vroeger 
te doen verlaten, zelfs niet door 
hem het vooruitzigt té geven 
op de waardigheid van connes-
tabel. Sedert lang echter ver
ontrustte hij zich omtrent zijne 
godsdienst, zoo als men zulks 
kan zien, uit verscheiden brie
ven, welke hij aan zijne vrouw 
schreef. » Hij begon, zegt de 
president HÉHAÜLT, sedert lang 
de waarheid intezien; maar hij 
was nog aan de dwalingen ge
hecht door de vooroordeelen der 

H 

opvoeding, en door de toegene
genheid, welke hij aan mevr. 
DE TÜRENNE , zijne echtgenoote 
toedroeg, die eene dochter "was 
van den te goeder trouw han
delenden calvinist, hertog DE 
LA FOROE. Haar dood, in 1666 
voorgevallen, en de onderrigtin-
gen van den bisschop ymMeaux, 
deden eindelijk TÜRENNE tot 
een onherroepelijk besluit' ko
men , en het was voor hem, 
dat die prelaat zijn werk zamen-
stelde, getiteld: Expositiotl etc. 
(Verklaring van de leer der Ca-
tholijkeKerh), welk beredeneerd 
en bondig geschrift de protes
tanten onbeantwoord lieten." — 
(Zie BOSSÜET). Nadat LODEWIJK 
XIV besloten had den oorlog in 
Holland te voeren, vertrouwde 
hij hem het opperbevel over 
zijne legerscharen toe. In 1672 
maakte men zich binnen 22 da
gen meester van 40 Hollandsche 
steden. In het volgende jaar 
vervolgde hij den keurvorst van 
Brandenburg, die de Hollanders 
te hulp was gekomen, en be
gunstigde in 1674 de verovering 
van Franche-Comtè, daar hij de 
Zwitsers, door het gerucht van 
zijnen naam, belette aan de 
Oostenrijkers doortogt te ver
kenen. Daar de verovering van 
LODEWIJK XIV, en zijne al te 
onmatige ontwerpen, de rijks
vorsten genoodzaakt hadden, 
zich tegen zijne veroverende 
heerschzucht te verbinden, zoo 
trok TÜRENNE , die zich in den 
Ehas bevond, aan het hoofd 
van 10,000 man over den Rijn, 
legde in vier dagen dertig mijlen 
af, viel te Sinzhdm, een stadje 

3 
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van den Palts, de Duitschers 
door den hertog van Lotharingen 
en CAPRARA aangevoerd, aan. Dit 
gevecht was weinig beslissend, 
en indien,"zoo als DE BEAUVAU 
zulks verzekert, de Duitschers 
geen enkel stuk geschuts had
den, zoo moet men bekennen 
dat de roem van dien dag aan 
hunne zijde was. D'AVRIGNY 
bekent dat men den vijand niet 
achtervolgde, en dat men zich 
te vreden stelde met de ver
woesting van den Palts. Deze 
verwoesting gaat alle schilde
ringen te boven, welke men er 
van zou kunnen maken; in de 
geschiedenis der menschheid, 
komt er welligt geene andere 
voor, dan die, welke men in 
1688, in den zelfden Palts uit
oefende, die men met eerst
genoemde kan vergelijken en 
die dezelve welligt overtrof. "Wij 
willen den heer BEAÜRAIN niet 
navolgen, die in zijne Hisloire 
etc. (Geschiedenis der vier laatste 
veldtogten van TORENNE), Parijs 
1782, in fol. getracht heeftom 
de wezenlijkheid dier gruwelen 
te ontkennen; en nog minder 
pater D'AVRIGNÏ, die gemeend 
heeft dezelve te kunnen regt-
vaardigen, wij willen slechts 
zeggen, dat, zoo als men er 
niet aan kan .twijfelen, indien 
TORENNE in last had ontvangen, 
om, het schoonste gewest van 
Duiltchland in eene woestijn 
\G^veranderen (een ontwerp in 
1688 eindelijk volkomen ten 
uitvoer gebragt), hij zijne na
tuurlijke edelmoedigheid had 
behooren te raadplegen, en lie
ver het bevelhébberschap van 
het leger nederleggen, dan het 

werktuig eener zoo verregaande 
staatkunde te zijn. » Men moet 
bekennen, zegt VOIVTAIRE, dat 
degene die meer menschelijk 
gevoel dan achting voor de hel
dendaden des ooriogs hebben, 
over dezen veldlogt zuchten, ', 
die berucht is'door de rampen 
der volken, zoowel als ' door 
de krijgsverrigtingen van Tu- j 
RENNE. Hij verdelgde te vuur ': 
en te zwaard een vlak en vrucht- i 
baar, met welvarende steden en ! 
vlekken bedekt land. De palts-
keurvorst zag boven van zijn 
kasteel van Manheim, twee ste
den en vijf-en-twintig dorpen in 
brand staan. Deze troostelooze 
vorst, daagde in eenen brief, ! 
vol verwijlingen, TORENNE tot ! 
een tweegevecht uit. Nadat TB- | 
RENNE den brief aan den koning 
had gezonden, die hem verbood i 
de uitdaging aantenemen, ant
woordde- hij op de klagtea en \ 
de uiteisching van den keur' 
vorst, slechts door een onbe- j 
paald en niets beteekenend t 
compliment. Het was gewoonlijk 
de stijl en het gebruik van 
TORENNE , om zich met gema
tigdheid en dubbelzinnigheid 
uittedrukken." . Toen de Duit
schers , na den slag van Sint-
hem, aanzienlijke 'versterkingen 
hadden bekomen, trokken zij 
over den Rijn en sloegen hunne 
winterkwartieren in den Ek@ 
op. TORENNE , die zich naar 
Lotharingen had begeven, keerde 
in de maand December over 
het Fostfes-gebergte, naar «et 

gewest terug, hetwelk hij d«J 
schijn had aangenomen van » 
verlaten, sloeg de keizerin» 
te Mulhaiiscn, gaf hun een'S* 
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dagen later nog heter de ne
derlaag te Turkheim, en nood
zaakte hen, den 6 Januari) 
1675, 'over den Rijn terug lo 
tr'ekken. De raad van Weenen 
stelde eenen hem waardigen me< 
dedinger, MONTECDCCTILI name
lijk , tegen hem over. De beide 
veldheeren stonden op het punt 
om handgemeen te worden, en 
hunnen roem van het lot van 
eenen veldslag bij het dorp 
Sakbaoh te doen afhangen, toen 
TORENNE , bij het uitgaan lot 
het kiezen eener plaats, om 
eene batterij opterigten, den 27 
Julij 1675, door een kanons
kogel gedood werd. Men kent 
de eerbewijzen, welke de koning 
aan zijne nagedachtenis liet toe
komen. Hij werd te Saint-Denys 
begraven; maar, in 1793, werd 
zijn graf, met dat der koningen 
verwoest; zijne overblijfselen 
zijn later in de Invalides ver
plaatst. TURENNE was in den 
oorlog niet altijd voorspoedig 
geweest; hij Yttët&Marfcnthal, 
te Rethel, te Kamerijk geslagen; 
hij maakte nooit schitterende 
overwinningen en leverde niet 
die groote geregelde veldslagen, 
waarvan de uitslag eene natie . 
meesteresse der aarde maakt, 
maar daar hij altijd zijne ne
derlagen wist te herstellen en 
met weinig veel uiltevoeren, 
werd hij voor den bekwaamsten 
veldheer van Europa, gehouden, 
in eenen tijd, waarin de krijgs
kunst meer dan ooit beoefend 
werd. En ofschoon men hem 
zijnen afval in de oorlogen der 
Frondc heeft verweten; ofschoon 
in den ouderdom van bijna 60 
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jaren, de liefde hem hel geheim 
van den staat deed openbaren, 
ofschoon hij in den Palts wreed
heden heeft uitgeoefend, die ge
heel en al nutteloos waren, en 
Waartoe hij onder geenerlei voor
wendsel , zich had moeten laten 
bewegen, behield hij echter den 
roem eens regtschapen mans. Zij
ne deugden en talenten, die hem 
persoonlijk toebehoorden, deden 
zwakheden en misslagen verge
ten , welke hem met zoo vele 
andere menschen aankleefden. 
Zie hier eenige trekken, om het 
tafereel der militaire zeden van 
TORENNE te voltooijen. Ofschoon 
hij niet rijk was, was hij edel
moedig geboren. Toen hij eenige 
regimenten in eenen zeer have-
loozen staat zag, en zich hei
melijk had verzekerd, dat deze 
toestand hel gevolg van armoede, 
en niet van nalatigheid der aan
voerders was, deelde hij hun , 
de tot de geheele uitrusting der 
corps, vereischte sommen uit. 
Hij paarde deze weldaad met de 
kiesche verschalking, als of de
zelve van den koning kwam. 
Met de grootste zorg spaarde 
hij het leven der soldaten, en 
laakte openlijk de veldheeren,. 
die dezelve zonder noodzakelijk
heid in veldslagen opofferden, 
welke de omstandigheden, niet 
onvermijdelijk maakten, zeggen
de dat er dertig jaren gevorderd 
werden, om eenen soldaat te 
vormen; hij had er'bij kunnen 
voegen dat het denkbeeld alleen, 
hetwelk de godsdienst on de 
rede ons van den mensch geven, 
voldoende is, om hem als eene 
heilige zaak te doen beschouwen, 

4. : 
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volgens de uitdrukking van SE-
NECA , en orn de gruwelijke 
heerschzucht te verfoeijen , die 
zonder noodzakelijkheid, zijn 
leven in de waagschaal stelt en 
zijn bloed vergiet. Volgens hem, 
was een leger, dat.de 50,000 
man te boven ging, lastig,voor 
den veldheer, die er het hevel 
over voerde, en voor de solda
ten waaruit het was zamenge-
sleld. Men heeft de Geschiedenis 
van TURENNE door RAMSAY, Pa
rty's, 1735, 2 dl.» in 4.t°; Luik, 
1774, 4 dl.» in 12.««> De graaf 
BE GRIMOARD, heeft, in 1782, 
in het licht gegeven Collection 
etc. (Verzameling van brieven en 
gedenkschriften in de portefeuil
les van den maarschalk DE TU
RENNE gevonden), 2 dl.n , in 
fol. Sedert de uitgaven dezer 
stukken, valt er niet meer te 
twijfelen, aan de beruchte uit
daging, den 27 Julij 1674, 
door den palts-keurvorst, aan 
TURENNE gezonden; eene uitda
ging, welker bestaan de heer 
COLIM verdacht heeft willen ma
ken, waarschijnlijk om genoem
den vorst aan de hevige hekeling 
van den president HÉNAULT te 
onttrekken, die zegt dat TU
RENNE op deze uildaging ant
woordde met eene gematigdheid, 
die der opgeblazenheid van den 
keurvorst tot schande verstrekte. 

— » Maar, zegt, VoLTAir.E,de 
schande was in de brandstichting 
gelegen, op een tijdstip dat wij 
in geenen openbaren oorlog met 
den Palts waren, en het was 
geene opgeblazenheid (bravade), 
in een' billijk vergramden vorst, 
met den bewerker dier wreede 
buitensporigheden te willen vech
ten." [MASCARON en FLECHIEB 
spraken de Lijkrede vanTuRENKE 
ui t , en deze beide reden zijn 
meesterstukken van derzelver 
bewerkers (*). Er bestaat nog 
te Sahbach, op de plaats waar 
TURENNE sneuvelde, eengedenk-
teeken, dat in 1781, door 
den kardinaal DE ROHAN werd 
opgerigt, en dat in 1801, 
door den generaal MOREAU her
steld is]. 

*' TüRcor (ARK- BOBEBTOS 
JACOBDS), vrijheer van Aulne, 
minister van LODEWHK XVI> 
werd te Parijs, den 10 m 
1727 geboren. Door zijne la-
milie tot den geestelijken staat 
bestemd, volbragt hij zijne stu
diën, in het collegie vanLooE-
WWK den Groote, mPlessts,® 
eindelijk in het seminarie van 
St. Sulpice. Tot dusverre scheen 
hij gehecht te zijn aan den door 
hem omhelsden staat, en uw 
vorderingen in de godgeleeruo 
studiën gemaakt. Men heelt, 

( ) Men vindt dezelve in het tweede en derde Dl. van Choixd Oi<"-
sons funèbres etc. 4 dl.* Parijs mO, voorafgeqaan door eene belangrij 
Jfêvcnssehels van TORESKE. FIECMER , die de sijne den 10 Januan] 
M^'xmrJe $l- EusTACHius-Zcer/c te Parijs uitsprak, koos tot tekst-. 
Machab. IX 20-21. - Terwijl MASCARON de zijne voordroeg, «»* 
Kartmliter.Mooster-kerk dar hoofdstad, alwaar het hart van Tutf»" 
wc,a Zwaard, en (ot iekst nam p s a l m CXXXVIII, 23. 
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zegt men, onder zijne papieren 
fragmenten gevonden eener Ver
handeling over het bestaan van 
God, welke hij in 1748 had 
zamengesteld, en andere over 
godgeleerde onderwerpen. In-
tusschen had hij in dit zelfde 
jaar aan BUFFON een' brief over 
zijn stelsel geschreven, waarin 
hij verscheiden dwalingen ken
merkt, betrekkelijk de beschou
wing der aarde; en daar hij 
meende dat de Verhandeling van 
BOSSUET over de algemeene ge
schiedenis, niet rijk genoeg was 
in inzigtep, redeneringen en 
ware kennissen, vervaardigde 
hij eene andere, waarin hij geen 
woord over God spreekt; het 
was welligt op deze wijze, dat 
hij het werk van BOSSUET ver
beterde, waarin men, volgens 
hem, al te veel over de Voor
zienigheid en de godsdienst sprak. 
Het is waarschijnlijk dat TÜR-
GOT omtrent dezen tijd, het 
kleed, hetwelk hij droeg, 
reeds moede was. Hij werd niet
temin in 1749, tot prior der 
Sorbonne verkozen, en bij zijne 
huldiging, in 1750, sprak hij 
twee Latijnsche redevoeringen 
uit, de eene over de voordeelen, 
welke de christelijke godsdienst 
aan het inenschelijke' geslacht 
heeft verschaft, welke zeer schoon 
is , en de andere over de toe
neming van den menschelijkén 
geest, vijf maanden later uil
gesproken , en waarin niet in 
het minst over de godsdienst 
wordt gesproken. Het schijnt 
zeker, dat van dezen oogenblik 
af, TORGOT zich aan eene soort 
van studie had overgegeven, en 

H 

dat het füozofisraus reeds be
gon zijn hart intenemen. Hij 
verliet werkelijk den geestelijken 
staat, in het begin van 1751 , 
daar hij, zoo als zeker schrijver 
hem laat zeggen, niet hon beslui
ten , gedurende zijn geheele leven 
een masker te dragen. Hij sloot 
zich aan bij D'ALEMBERT en de 
Encyclopedisten, en verschafte 
aan hun werk verscheiden ar
tikels, zoo als onder anderen 
existence (bestaan), fondation 
(grondlegging, stichting). In het 
laatstgenoemde, beschouwt hij 
de godsdienstige stichtingen als 
eene kinderlijke ijdelheid, en 
zegt: » Mogen de volgende be
schouwingen met den filozofi-
schen geest der eeuw medewer
ken, om van de nieuwe fondatiën 
af keerig te maken, en een laatst 
overblijfsel van bijgeloovigen eer
bied te verdelgen." Het was 
omtrent het tijdstip der groote 
geschillen, betrekkelijk het wei
geren der sacramenten, dat Tim-
GOT tot rekwest-meester bij het 
parlement van Parijs werd be
noemd (28 Maart 1753). Het 
was alstoen dat hij zijne beide, 
geschriften in het licht deed ver
schijnen , Brieven over de ver
draagzaamheid en de Bemidde
laar , of Brieven aan een7 over-
heidspersoon , welke hij , zegt 
men, met den abbé DE BRIENNE 
zamenstelde. Deze beide werken 
hebben ten doel, om aanteloo-
nen, dat geenerlei godsdienst 
aanspraak heeft, om door den 
staat beschermd te worden, en 
dat de vorst even zoo minregt 
heeft, om watten betrekkelijk 
de godsdienst te maken. Men 
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vindt in den Bemiddelaar (Con-
ciliateur), zinsneden zoo als do 
•volgende: » Ik begrijp niet, 
zeide hij, hoe men niet wil be
grijpen , dat de koning aan de 
bisschoppen niet kan bevelen, 
den Jansenisten de sacramenten 
toetedienen, tenzij men zich het 
regt aanmatige, om te beslissen, 
dat zij zulks niet onwaardig zijn, 
en dat men tevens bepale dat 
men de burgerregten niet kan 
genieten zonder dezelve ontvan
gen te hebben; twee zaken, dié 
klaarblijkelijk het gezag over
schrijden De weigering be
hoort niet tot het tijdelijke 
regtsgebied... De koning kan 
zich nog minder met de oorzaak 
derzelve inlaten. Men heeft ge
vraagd of de koning ten minste 
de -weigering van begraving niet 
kon voorkomen.... De meer 
of mindere plegtigheid (ik spreek 
niet van kerkelijke) bij het ter 
aarde bestellen van het lijk, 
ziedaar wat de overheid aangaat, 
De priesters, do ceremoniën, 
de gewijde plaats waar de over
blijfselen der dooden moeten 
rusten behooren tot het gebied 
der Kerk. Men moet haaralzoo 
meesteresse laten om er over te 
beschikken. Zij kan de beaar-
diging niet verleenen, dan aan 
diegene", welke zij als hare kin
deren beschouwt. Haar te wil
len dwingen zulks te doen, is 
haar varpligten, dengenen als 
eenen der haren te behandelen, 
welken zij altijd van zich heeft 
moeten afwijzen; het is aan den 
waren gelooviga een regt benij
den, dat hij alleen kan bezitten 
OD de gebeden der bedienaars 
zijner godsdienst." Deze beken

tenis van wege TÜKGOT ten voor-
deele van de regten der Kerk, 
baart des te meer verwondering, 
daar eene geheele zinsnede van 
zijnen eersten brief over de ver
draagzaamheid , tegen de Catho-
lijke godsdienst is gerigt. Daar 
TDRGOT zê er verlangde om Vot-
TAIRE persoonlijk te kennen, 
zoo" schreef D'ALEMBERT aan 
laatstgenoemde eenen zeer vri
jenden brief, waarin hij aan den 
filozoof van Femey zeide: »Gjj 
zult weldra een ander bezoek 
ontvangen, waarvan ik u vooraf 
kennis geef; namelijk dat van 
den heer TDRGOT , rekwest-mees
ter, vol filosofie, verlichtingen 
kunde, een' mijner eerste vrien
den , die u op goed geluk wil 
gaan bezoeken; ik zeg op goed 
geluk want, propter meluw Ju-
dazomm ,• hij moet er zich «iel 
al' te zeer op beroemen, zoo 
min als gij." TDRGOT begaf zich 
in dezelfde maand December 
naar Femey, en ontving van 
VOLTAIRE het goede onthaal dat 
eene zoodanige aanbeveling ver
diende. Kort daarna vergezelde 
hij op zijne *reizen, den inten' 
dant van koophandel, D E G O D ? ' 
NAY. , en legde zich toe op Qe 

staatkundige huishoud-kuwie * 
terwijl hij daarbij de beginselen 
van QUESÏUT, hoofd der ceco-
nomisten, volgde. In 1661, werd 

hij tot bewindhebber van UW 
ges benoemd, en men komt er)» 
overeen, dat zijn beheer voor 
dat gewest niet nutteloos was. 
Gedurende het gebrek aan levens
middelen , dat er heerselue, 
oefende hij verscheiden weldadige 
handelingen uit , en gal vf 
velemoeite om de noodzakelijk510 
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levensbehoeften aanleschaffen. 
Hij deed eene berekenings
dwaling herstellen, ten gevolge 
van welke het Limousijnsche, 
eene buitengewone overbetaling 
in de belastingen opbragt: hij 
opende nieuwe wegen, deed 
liefdadige werkhuizen inrigten, 
en trachtte den last der leen-
diensten te verminderen. lp. 
1774, tot het ministerie van 
marine beroepen, werd hij eene 
maand later tot algemeen tegen-
boekhouder der geldmiddelen 
verkozen. „TÜRGOT bragt in de
zelve vele, plannen , en weinig 
gezonde inzigten, ontoereikende 
middelen voor den loop der 
zaken eene opgewondene ver
beeldingskracht , en eene stelsel
matige menschüevendheid. » De
ze filozofische minister, zegt 
een geschiedschrijver, verbeeldde 
zich, dat telkens als de koning 
een edikt uitvaardigde, het be
lang der volken vorderde, dat 
hij dezelve daarmede vertrou
welijk bekend maakte, met be
trekking tot alles wat de admi
nistratie en de wetgeving betreft, 
en dat men, om het koningrijk 
bloeijend te maken, de grond
slagen van het openbare geluk 
op eene onbepaalde vrijheid moest 
leggen. Hij sprak niet. over de 
gelijkheid, maar hij plaatste 
seinpalen, om er toe te geleiden, 
enz." De verheffing van TDU-
GOT scheen den filozofen eene 
uitstekende zegepraal toe, en in 
de daad hij toonde zich een zeer 
werkzame vriend der hervormin
gen. In het algemeen vernietigde 
hij bijna altijd eene bestaande 
heilzame zaak, om eene betere 
natejagen, welke hij niet be

reikte, en in deze verwarring 
van ontwerpen, baande hij eenen 
breeden weg voor de wanorde. 
» De heer TURGOT en ik, schreef 
BE MALESHERBES , waren zeer 
regtschapen, wel onderwezen, 
en hartstogtehjk aan het goede 
gehechte lieden: wie zou niet 
gedacht hebben, dat men niet 
beter kon doen dan ons te kie
zen. Desniettegenstaande heb
hen \vij een slecht beheer gevoerd; 
daar wij de raenschen enkel uit 
de boeken kenden j en in be
kwaamheid voor staatszaken te 
kort schoten, 'zoo hebben wij 
den koning door BÈ MAUREPAS 
laten beheerschen, die zijne ge-
heele zwakheid met die van zijnen 
kweekeling paarde j en, zonder 
het te willen noch te voorzien, 
hebben wij tot de omwenteling 
bijgedragen." Intusschen sche
nen de nieuwigheden, die de 
uitkomst van het stelsel van 
TURGOT waren, aan iedereen 
niet toe, een onschuldig doel te 

j hebben; men stelde zich niet te 
vreden, hem in een belagchelijk 
licht te plaatsen; maar een man 
van doorzigt stelde in een liedje, 
waarvan de gebeurtenissen eene 
profetie hebben gemaakt, al de 
vruchten ten toon, welke men 
er van kon verwachten. Blen 
vervaardigde snuifdöozen met 
bespottelijke voorstellingen iur-
gotines genaamd, en men be
zigde eindelijk alle middelen, 
om zijne ondernemingen, waarin 
hij voor het minst eene onvoor-
zigtige overhaasting aan den dag 
legde, te dwarsboomen. Eenige 
derzelve konden haar nut hebben, 
zoo als de vrijheid van het vervoer 
der granen, de vrijstelling va n 
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het land van Gex van alle in-
direcle-belasting, het. vrije ver
voer van wijnen, de Garonne 
en de haven van Marseille voor 
dien handel geopend enz.; maar 
deze nieuwigheden, en vooral 
diegene, welke, volgens zijn 
ontwerp, de leenregtenmoesten 
verzachten, deden, bij de natie 
het verlangen ontstaan, om nieu
we en meer belangrijke te be-

',, komen. By deze nieuwigheden 
* moet men nog andere meer ge

vaarlijke ontwerpen voegen, en 
die, ofschoon hij dezelve niet 
ten uitvoer bragt, niettemin 
bekend geraakten, en slechts 
dienden om het verlangen te 
vermeerderen, om alles omver-
tewerpen. Hij bood aan LODE-
WIJK XVI eene .Memorie over de 
verdraagzaamheid aan, en stelde ', 
alle pogingen in het werk, om 
de formulieren van den eed te 
veranderen, welken de koning 
bij zijne zalving aflegde. Men 
vindt in het 7." dl. zijner Wer
ken eene Verhandeling over de 
Municipaliteiten, bij welke hij 
trachtte ora in Frankrijk eene 
nieuwe constitutie, en verschei
den groole en kleine municipa
liteiten intevoeren. Hij stelt in 
dezelve, daarenboven, eenen 
raad van onderwijs voor. » Het 
godsdienstig onderwijs, zegt hij , 
is voornamelijk bepaald tot de 
zaken des hemels, en het is 
niet toereikend voor de sedelcer. 
Er wordt een ander zedekundig 
en maatschappelijk onderwijs 
gevorderd. Met behulp van het
zelve , zou de natie na verloop 
van tien jaren niet meer te her
kennen zijn; het zou een nieuw 
volk wezen, iedereen zou geleerd 

en deugdzaam zijn." TURGOT 
werd in Mei 1717 van het mi
nisterie ontheven, na in Frank
rijk de eerste zaden der omwen
teling te hebben uitgestrooid. 
Hij overleed aan de "jicht, den 
20 Maart 1781. TURGOT beoe
fende de letteren, was bijna met 
alle talen bekend. Hij heeft uit 
het Hebreeuwsch het grootste 
gedeelte van het Hooglied ver
taald j uit het Grieksch het be
gin van den Ilias; uit het Latijn, 
verscheiden „fragmenten van CI
CERO, CJESAR, OVIMUS, SENBCA, 
de zeven eerste hoofddeelen der 
Jaarboeken van TACITUS, ver
scheiden Oden van HORATIUS in 
Fransche verzen, uithetEngelsch 
stukken van ADDISON, JOHNSON, 
SHAKESPEARE, POPE, een bijna 
geheel deel met de Geschiedenis 
der STUARTS, door DA vin HÜME 
enz.; uit het Hoogduitsch het 
grootste gedeelte van het eerste 
gezang der Messiade van KLOP
STOCK, uitgezochte stukken van 
den Dood van ABEL door GESS-
KER , en het eerste boek zijner 
Herderszangen. Zijne overige ge
schriften zijn: l.o Discours ele. 
{Verhandeling over de algemeene 
geschiedenis); — 2.° verschei
den artikels voor de Encyclo
pedie j ~ 3.° Lettres etc. (Brie
ven over de verdraagzaamheid), 
17Ö0; — 4.o ie Conciliateur 
etc. (De Bemiddelaar of Brieven 
aan een'overheidspersoon), 1754; 
T" .5-° het begin eener Geschie
denis van het jansenismns en 
molwismus; — 6.o Les XXXVII 
etc. (De 37 Waarheden, tegen 
®e »>* goddeloosheden van den. 
tfELlSARIus — d o o r MARMONTGi 

— overgesteld, door een' ubi-
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quist [*]). Deze boerlerij is lang-
wijlig, niet zeer geeslig, en in 
geenen deele bondig 5 de schrijver 
neemt den schijn aan van te 
gelooven, dat het omgekeerde 
van al de gecensureerde stellin
gen, waarheid is, en terwijl hij 
zich op deze drogrede grondt, 
doet hij der Sorbonne eene zeer 
belagchelijke taal voeren, die 
hij voor zijne lezers als zeer 
vermakelijk beschouwt 5 — 7.° 
Lettre (Brief) aan den markies 
DE CONDOHCET , over het boek 
VEsprit {de geest) genaamd, het
welk hij noemt, » een wijsgeerig 
boek zonder logica, met eene 
letterkunde zonder smaak én eene 
zedeleer zonder betamelijkheid, 
den schrijver noemt hij een' 
ongerijmden zwetser, een'opge-
wonden hoofd, een' door ijdelheid 
en partïjgeest aangevuurden man, 
die met groote stroomen de ver
achting en belagchelijkheid, over 
alle regtschapen gevoelens en 
stille deugden uitstort;" — 8.° 
Mêmoire etc. (Ferhandeli?ig ten 
voordeele van het leenen op in
terest), waaruit RBLIÉ DE GOUTTES 
zijne theorie heeft geput over 
de interest des gelds;— 9.° 
Eene Vertaling van het 4.e boek 
van den Mneis, en der Her
derszangen van "ViRGiuos, in 
metrische verzen naar de voet
maat der hexameters gescan
deerd , eene proeve waarin hij 
niet beter slaagde dan ROHSARD 
Hij liet slechts 12 exemplaren 
van de vertaling trekken, die 
met de anderen van denzelfden 
schrijver, door FRANCOIS DENEÜF- J 

[*] Doctor in de godgeleerdheid 
aan geen bijsonder collegie. verbon 

CHATEAU, in het 1.e dl, van zijn' 
Gonservateur, enz. is opgenomen. 
De heer DOPONT DE NEMOURS 
heeft eene uitgave der Volledige 
werken van TÜRGOT geleverd, 
Parijs, 1808, 9 dl." in 8.™; 
het l,e dl. dat het laatste is 
verschenen, bevat de Ferhan-
delingen oven het leven, het be
heer en de werken ww TÜRGOT, 
door CONDORCET, zijn' boezem
vriendenbewonderaar. De dood 
van TÜRGOT stemde volkomen 
overeen met de door hem ver
kondigde beginselen: hij liet 
geenerlei bewijs vaa godsdien
stig gevoel blijken, en zijne 
vrienden, die hem in zijne laat
ste oogenblikken niet verlieten, 
droegen zorg dat geen priester 
toegang tot hem kon bekomen. 
Dit was eene voorzorg welke 
zij voor elkander hadden, ten 
einde alle terugkeering tot de 
waarheid te beletten, die, vol
gens hen, de filozofie onteerd, 
en onder de aanhangers eene 
groote ergernis zou nebben te 
weeg gebragt. 

* TURGY (LODEWIJKFRANCISCUS 
DE) , te Parijs, den 18 Julij 
1763 geboren, behoorde vóór 
de Fransche omwenteling tot 
het huis van LODEWUK XVI. 
Toen hij na den 10' Augustus 
1792, vernomen had- dat de 
koning, in den Tempel moest 
worden opgesloten, wist hij in 
denzelven te komen, en had 
het geluk er te kunnen blijven, 
om zijne diensten bij zijne mees
ters VQortlezeüen. Bij de prin-

m de universiteit van Para's, dis 
<n was. V e r t a l e r . 
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sessen geplaatst, hewees hij haar 
de getrouwste toegenegenheid, en 
deelde haar datgene mede, waarin 
zij betrekkelijk de gebeurtenissen 
van den <3ag belang konden stel
len. De prinsessen vertrouwden 
hem verspheiden harer briefjes 
toe, waarvan er eenige aan hem 
zelven geadresseerd waren. Hij 
had over dat lijdvak verscheiden 
geloofwaardige oorkonden be
waard , waarvan een gedeelte na 
den 18 ï?ructidor door zyn' 
schoonvader werd vernietigd, en 
het andere werd door TCRGÏ aan 
Madame , hertogin van ANGOD-
liaiE, ter hand gesteld. CLÉRÏ 
in zijn Journal etc. (Dagverhaal 
van den toren des Tempels), en 
HÜE in de Demières etc. (Laat
ste jaren der regering en des 
levens van ïiODEwiJK XVI), heb
ben eene schitterende getuigenis 
afgelegd, van de edele handel
wijze van TÜRGY, ten opzigte 
van de koninklijke familie. Bij 
de restauratie verleende LODE-
WMK XVIII aan TCRGY brieven 
van adeldom, benoemde hem 
tot officier van het legioen van 
eer; en de hertogin van ANGOU-
Ü'ME nam hem in hare dienst, 
als eersten kamerheer en deur
waarder van haar kabinet. Hij 
is te Parijs, den 4 Junij 1823 
overleden, en heeft nagelaten: 
Fragtnens etc. (Geschiedkundige 
fragmenten betrekkelijk de ge
vangenschap der koninklijke fa
milie in den toren des Tempels, 
bijeenverzameld gedurende mijne 
dienst van dm 13 Augustus 1792, 
tot den 1» Omber 1793). Men 
vindt deze hoogst belangrijke 
fragmenten gedrukt, fo de .V 
uitgave der Mémoires etc. (Ge

schiedkundige gedenkschriften 
betrekkelijk LODEWIJK XVII) door 
ECKARD bladz. 341 — 383, Pa-
rijs, 1818, in 8.v° 

TDRINI (ANDREAS), lijfarts der 
Paussen CLEMENS VU en PAÜIÜS 
III, en der koningen LODEWWK 
XII en FRANCISCUS I , was in 
het gebied van Pisa geboren, 
en leefde nog in het midden der 
16.o eeuw; maar het tijdstip 
van zijnen dood is onbekend. 
Hij verwierf eenen grooten roem 
door zijne praktijk, en door 
zijne werken, te Rome, in 1544, 
in fol., in het-licht gegeven. 

_ TURLOT (NicoLAAs),licenciaat 
in de godgeleerdheid, werd ach
tereenvolgend pastoor, kanonik, 
aarts-priester en aarts-diaken der 
kerk van Namen, daarna proost 
derzelfde kerk, en gedurende 
elf jaren algemeen-vicaris. Hij 
overleed den 17 Januari) 1651, 
na genoemde waardigheden, met 
al die naauwgezetheid te hebbén 
vervuld, welke men van een' 
den Heer waardigen dienaar ver
wachten kan. Men heeft van 
hem; l.o Trésor cfe_ [schatka
mer der christelijke leer), Luik, • 
1631, in 4.to, i n hetFranscIv; 
Brussel, 1668, in 4.*», in het 
Latijn; bij herhaling in Frank
rijken vooral te Lym, her
drukt. Dit werk is zeer geschikt 
tot onderwijs des volks, vooral 
ten platten lande, en hel is op 
grond daarvan dat men de on
nauwkeurigheden, en de over-
drevene eenvoudigheid van het
zelve heeft over het hoofd gezien. 

* TURLOT (FRANCISCUS CLAÜ-, 



Ï u n. ; 127 

BIOS), oud algemeen vicaris, van 
Nancy , te Dijon, in 1745, uit 
eene achtbare magistraals-familie 
geboren, begon met de opvoe
ding van den abbé DE BOURBON, 
natuurlijken zoon vanLonEwmc 
XV, dien hij op eene reis naar 
Napels vergezelde, alwaar die 
kweékeling in 1787 overleed. 
TORLOT was ook aalmoezenier 
van mevrouw VICTOIRE , en se
dert 1796, aan de openbare 
bibliotheek verbonden, Hij is 
den 21 December 1824 overle
den. Naamloos heeft h'ij in het 
licht gegeven: 1.° Etudes etc. 
{Studiën over de bespiegelingen 
der toekomst of Overwegingen 
over de wonderen en geheimen 
der natuur), Parijs, 1810, 2 
dl.n, in 8.vo,, een werk den lof 
waardig, welken men in de tijd
schriften aan hetzelve heeft toe
gezwaaid; — 2.o De l'Instruc-
tton etc. (Over het ondertvijs, 
een werk geschikt om de kun
digheden in de lyceums, col-
legiën en opvoedings-geslichten 
verkregen verder ie ontwikkelen), 
Parijs, 1816 en 1819, waarin 
hij eene keuze der beste boeken 
en der beste uitgaven heeft aan
gewezen ; — 3.° ABAILARD en 
HELOÏSE , met een overzigt der 
12.e eeuw, in alle betrekkingen 
met de tegenwoordige eeuw ver
geleken , en een 'tafereel van 
Parijs, zoodanig als het toen
maals was, 1822, in 8.™ 

TÖRISÈBE (APRIAMJS) , in 1512, 
f e Aftdely, bij Rouanen, geboren, 
was koninklijk hoogleeraar in 
do Grieksche taal te Parijs. Hij 
werd boekdrukker, en had ge
durende cenigen lijd, de directie 

over de koninklijke drukkerij , 
vooral met betrekking tot do 
Grieksche Werken. Zijne be
kendheid met de schoone letteren, 
de talen en de 'regten, verwierf 
hem bewonderaars te Toulouse en 
te Parijs, alwaar hij onderwijs 
gaf. Hij overleed in laatstge
noemdestad, in 1565. HENDRIK 
ETIEÏINE zwaait hem eenen groe
ten, lof toe,- maar men is van 
gevoelen, dat TÜRKÈBE denzelven 
enkel verdiende, wijl hij.dezelfde 
dwalingen als hij had omhelsd. 
Intusschen verzekert GENÉBRARD, 
een leerling van TDRNÈBE, dat 
hij Catholijk stierf. GIJSBËRTÜS 
VoëTios plaatst hem onder de
gene, welke het protestanlismus 
hebben« bevorderd; MARTINUS 
SCHOOKIDS zegt, dat het aao 
niemand dan aan God bekend 

, is, hoe TORNÈBE over de gods
dienst dacht, dat hij,echter een 
groote vijand der Jesuiten was, 
zoo als hij zulks door een zij
ner gedichten bewijst, waarin 
hij zegt: -

Quoo novasurrepitGocta, et montitor Joju|ft, 
jjnloc latrociïiiia prteteiidons nouiejx opertis, 

Tarlareis emista vadis ? 

Zijne voornaamste werken, zijn 
te Straatsburg, in 3 dl.», in 
fol. gedrukt, 1606 Men vindt 
in dezelve: 1.° Aanteekenïngen 
op CICERO, op VARRO, op Tatf' 
cvDii>Es,,op PLATO enz,; — 2.° -
Vertalingen van ABISTOTELËS , 
THEOPDRASTÜS, PLUTARCHÜS, PJU-
ÏO enz.; — 3.° Geschriften, te
gen HAMUS ; — 4.° Latijnsche 
en Grieksche gedichten; •— 5.° 
bijzondere Verhandelingen. Nog 
heeft men van hem eene ver
zameling, getiteld: Advma-rMi 
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1580, in fo]., in 30 boeken, 
waarin hij al zijne aanteekeningen 
heeft bijeenverzameld, door hem 
bij het lezen van verschillende 
•werken gemaakt. 

, TUBNER (WILMAM), een En-
gelsche godgeleerde en natuur

kundige, in 1500 te Morpeth, 
in het graafschap Northumber-
land geboren; studeerde te Cam-
bridge onder PEMBROKE-HALL en 
omhelsde de grondbeginselen der 
reformatie. Hij beoefende de 
godgeleerdheid, doorkruiste ge
heel Engeland, ter verspreiding 
z\jner nieuwe leer, en zijne pre
dikingen verschaften hem vele 
proselieten. Om deze bekeerings-
zucht te beteugelen, liet de 
bisschop GARMNER hem ineene 
gevangenis plaatsen, waarin hij 
eenigen tijd verbleef. Zoodra hij 
zijne vrijheid had terugbekomen, 
begaf hij zich naar Italië, hield 
zich te Ferrüra op, alwaar hij 
tot doctor in de geneeskunde 
werd bevorderd. Toen EDÜARD 
III den troon beklom, kwam 
TURNER in Engeland terug, en 
werd tot deken van Wells be
noemd ; maar bij de komst van 
MARIA tot den troon, werd h|j 
verbannen, en keerde eerst na 
den dood dier vorstin naar zijn 
land terug. Nadat de koningin 
EWABETH, MARIA was opgevolgd, 
gaf zij hem al zijne Ijeneficiè'n 
teu&s hij hield zich daarop en
kel met jsijne werken bezig, en 
overleei iQ 1568. Men heeft 
van hem.-{i.o Ferjiandeling over 
de warme minerale wateren van 
EngeUmd m JMUchland; — 
*•<> Volledig kruidboek of Ge
schiedenis der planten i in fol.; 

— 3.° Hixtoria de mturis her-
barum, scholiis et notis vallata, 
in 8.™; — 4.° Avium pmci-
puarum, quarum apud Arislo-
telem et Plinium mentfo est, 
brevis et suficineta historia, Keu
len , 1544, in 8.TO Hij is de 
eerste, die in het Engelsch een 
kruidboek heeft in het licht 
gegeven, New herbal; hot 1.» 
dL verscheen te Londen, in 1551; 
het 2.e te Keulen, in 1552,en 
het S.c ibid., 1561, met eeno 
meer volledige uitgave. 

TURNER (ROBERT) , in Enge
land geboren, verliet zijn va
derland , wegens de vervolgingen 
om het Catholijk geloof; vond 
eene schuilplaats bij WIIXEM, 
hertog van JS'eijeren, en onder
wees met roem te Ingolstadt. 
De hertog gebruikte 'hem in 
verscheiden gewigtige onderhan
delingen; doch later verloor hy 
de gunst van dien vorst. Hij 
•werd kanonik van Sreslau, on 
overleed te Gratz in 1597. Men 
heeft van hem Commentariën 
op de H. Schrift, en andere 
werken. 

* TURNER (DANiët),, een En-
gelsche heel- en geneeskundige 
der 18.= eeuw, heeft verscheiden 
geachte werken nagelaten, waar
van er eenige in het Fransen 
zijn vertaald, zoo als: l.°Ver
handeling over de huid-siehtffl 
in het algemeen, met een. be
knopt aanhangsel over het uit
werksel der uitwendige middelen, 
ty de inwendige stekten, en 

aeselver invloed'op hetmensete-
me ligchaam, Londen, &« 
uitgave, 1731 , in 8.w; in het 



T U R. 129 

Fransch vertaald door BOYER DE 
PBÉBANDIER , Parijs, 1743 , 2 
dl.n , in 12.™° j — 2.° Verslag 
der wateren van Pyrmont en 
Spa, 1734, in 12.™°; — 3.° 
Aphrodisiacus,, Londen, 1736, 
in 8.T0 Dit is eene verzameling 
der schrijvers, waarover L. Lui-
SINIÜS spreekt, in zijn werk, 
gedrukt te Venetië, 1599, 2 
dl.n in fol. enz. TURRER over
leed in 1740. 

TUROCZI, THÜBOCZ of TDROTZI 
(JÖANISES), een Hongaar, bloeide 
omtrent het jaar 1490. Men 
heeft van hem eene Geschiedenis 
der koningen van Hongarije, 
van ATOUA tot op de krooning 
van MATHIAS CORVINÜS, in 1464, 
in het Latijn. In deze geschie
denis heelt hij opgenomen de 
Eronijk van JOANNES KIKOIXÖ', 
groot-vicaris van Slrigonia, van 
het jaar 1342, tot het jaar 
1382, en voor het overige zegt 
hij geput te hebben uit hetgene 
wat hem het beste voorkwam, 
maar hij heeft zeer slecht ge
kozen. Men ziet hem Katalonië 
met de stad Chdlons surBlarne 
(Catalamia en Ca'talonum) ver
warren. Hij leidt het woord 
Bispania af van Inspan, het
welk in het Hongaarsch kapi
tein beteekent, ofschoon Spanje 
dezen naam reeds had toen men 
nog niets van Hunnen of Hon
garen wist. Alles wat hij van 
ATTILA zegt is veeleer een ro
man dan eene geschiedenis. Dit 
werk is gedrukt te Augsburg, 
1482; te Venetië, 1488, en in 
de Scriptores rerum hungarka-
rum van SCHWANDTNERUS. 

XXIV DEEL. " 

TOROCZI of TUROTZI (LAMS-
LAUS), uit eene adellijke Hon-
gaarsche familie geboren, werd 
Jesüit, en onderscheidde zich 
door zijne deugd en zijne ge
leerdheid. Men heeft van hem 
eene Beknopte geschiedenis van 
het koningrijk Hongarije en on-
dcrhoorige landen, onder dezen 
titel: Himgaria cum suis regi-
onibus, Tirnau, 1729, in fol.; 
met bijvoegselen door STEPBAKUS 
KATONA, Tirnau, 1772, in 4.*° 
Men vindt in deze zeer wel in 
het Latijn geschreven geschie
denis, eene zeer breedvoerige 
aardrijkskundige beschrijving 
van geheel Hongarije, deszelfs 
steden, graafschappen, eilanden, 
meren, rivieren, bronnen, ber
gen enz.; zeer belangrijke, door 
andere geschiedschrijvers onaan
geroerde bijzonderheden; verba
zende , ongeloofelijke, en nog-
tans zeer waarachtige feiten, 
zoo als die van de gravin BA-
THORI, echtgenoote van zekeren 
graaf NADASTI , die, in het kas
teel van Schenta, ïrij de Waag, 
op 7 mijlen afstands van Tirnau 
gelegen, meer' dan 900 meisjes 
aan hare schoonheid opofferde, 
daar zij zich op eene belagche-
lijke wijze overtuigd hield, dat 
'menschèn-bloed aan de gelaats
kleur eene zekere blankheid gaf, 
en die; tot eenen ouderdom 
genaderd, waarop de ijdelheid 
der vrouwen, ophoudt aanma
tigingen temaken, metgenöemde 
gruwelen niet alleen voortging, 
maar er zelfs vermaak in schepte, 
om het vleesch dier ongelukki-
gen te eten. Traoczi levert eena 
zeer schilderachtige beschrijving 
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der onderaardsche gewelven van 
Schenta, waarin die gruwelen 
ten uitvoer werden gebragt. Toen 
men ia 1767, er aan dacht, 
om te Tirnau, eene nieuwe uit
gave van het Hangaria te ver
vaardigen, waren eenige Jesuilen 
van gevoelen, er genoemd ar
tikel uittelaten. Maar het is de 
geheiligde regten der geschiedenis 
miskennen, indien men haar 
van datgene zou willen beroo-
ven, wat zij in hare jaarboeken 
heeft opgeteekend; zij moet de 
grootste euveldaden evenzeer 
ontsluijeren, als zij de grootste 
deugden in een helder licht 
plaatst; aanduiden tot welk top
punt eene schoone ziel zich kan 
verheffen, en welke de diepte 
is, waarin de misdaad medesleept, 
Qais nescit, zegt CICERO, pri-
mam esse historim legem, ne quid 
falci dicere audeat, deinde ne quid 
veri non audeat ? Lib. 2 de 
Orator e. Zie LAVAL (GIULES DE). 

TlIRPIN, TulPJN Of TlLPIN (TOR-
PINÜS), monnik van den heiligen 
UIONÏSIÜS , werd uiterlijk in 760, 
tol aartsbisschop van Reims ver
heven , en ontving in 774 van 
Paus ADRIANÜS I , het pallium, 
met den titel van primaat. Hij 
plaatste in 786 ter vervanging 
der kanoniken, welke er zich 
in bevonden j benediktijnen in 
de kerk van den H. REMIGIÜS, 
eene beroemde abdij, en over
leed in het jaar 800, na zijne 
kerk meer dan 40 jaren te hebben 

. bestuurd. Men schrijft hem het 
-werk toe ^getiteld: Historia et 
Vtta, CanhMagni el Rolandi, 
maar deze geschiedanis of liever 
deze fabel is het werk van eenen 

monnik der 16.° eeuw, die den 
naam van JOANNESTURPINUS heelt 
aangenomen. Het is uit dezen 
roman, dat al de sprookjesont-
jeend zijn, welke men ten op-
zigte van ROELAND en KAREL 
den Groote heeft uitgevent. Men 

f vindt denzelven in Schardiire-
nm QermanicaruM qmttior u-
tustiores Chronographi, Frank-
fort, 1556, in fol.; er bestaat 
eene Fransche vertaling van, 
Lyon, 1583, in 8.™ 

* TÜRREAÜ DE LINIÈRES (LO-
DEWIJK), in 1760, in Norman-
dijë geboren, was de zoon^van 
een' deurwaarder van Ravières, 
en oefende te Orbec, zijne ge-
boorteplaats, den post uit van 
ontvanger der consignaliën en 
domeinen. Men beweert, dat 
hij, nog zeer jong zijnde, het 
ouderlijke huis ontvlood, en een 
gedeelte der kas medenam. Na
dat zijn geld weldra was door-
gebragt, begaf TGRREAD zich in 
een regiment, waaruit eene zij
ner moeijen hem weder vrij
kocht., In 1789 trad hij inden 
echt met de weduwe DAVOBST, 
moeder van dengenen, die later 
maarschalk, prins van Efikmw* 
werd (zie DAVOÜST). In l'yy> 
werd hij benoemd tot adminis
trateur van het dep.* der Ymne, 
dat hem in 1791 verkoos, tot 
plaatsvervangend afgevaardigde 
bij de wetgeving, waarin J"J 
echter geene zitting nam, en, 
in 1792 tot afgevaardigde W 
de nationale conventie. Steeds 
ondersteunde hij bij fdezelve ae 
meest willekeurige maatregelen, 
en lokte hel betrekken in reg-

, "ten van LODÊWIJKXVI uit, voor 

j 
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wiens dood hij zonder appèl en 
zonder uitstel stemde. TURREAU 
was zeer aan de partij der Ja-
kobijnen gehecht, en alzoo de 
gezworen vijand der Gironde. 
Hij verklaarde zich tegen STEN
GEL., veldheer onder de bevelen 

' van DÜMÓÜMEZ , en beschuldigde 
hem van medepligtigheid met 
laatstgenoemde. Op den 31 Mei 
1793, klaagde hij LANJOINAIS 
aan," als hebbende de tegen-
omwenteling te Rennes georga
niseerd. Naar het leger der 
Vendée gezonden, volgde hij ge
zamenlijk met den generaal TOR
RE AH DE GARAMBOUVIIXE , zijnen 
bloedverwant, het verwoestings-, 
stelsel, hetwelk dit ongelukkige 
land teisterde. Hij bedreef er 
ongehoorde wreedheden en kne-
velarijen, en maakte er, vol
gens zijne eigene uitdrukking, 
eem groote verlichting van. De 
generaal DANICAN verhaalt in 
zijne Gedenkschriften, dat TUR
REAU , » eene der voorsteden van 
Saumiir, zonder eenige noodza
kelijkheid liet afbranden, op 
het tijdstip, dat de vijand meer 
dan tien mijlen van dezelve'ver
wijderd was;" en dezelfde ge
neraal verzekert, dat hij in het 
bezit was van een bevelschrift, 

• door TURREAU onderteekend, om 
te Laval, de zieken 'in hun bed 
om te brengen. Rijk aan buit 
op de slagtoffers van de Vendée 
gemaakt, in de conventie terug
gekeerd zijnde, werd hij tot 
secretaris benoemd, en bleef in 
gestadige betrekking met deJa-
kobijnen, tot na den 9 Ther-
midor, dag van den val van 
ROBESPIERRE. Hij matigde als-

toen eensklaps zijne gevoelens, 
volgde de beginselen van den 
dag, en verklaarde zich tegen 
die zelfde terroristen, wier vriend 
hij was geweest; en hij durfde 
aan LEBON te zeggen, die zich 
zelven trachtte te regtvaardigen, 
door de misdaden'zijner ambt-
genooten te schetsen: » schilder 
üw eigen beeld, booswicht!" 
Bijna tegelijkertijd deed hij Fou-
QUIER-TAINVIIXE in hechtenis ne
men. Door deze huichelachtige 
verandering, wist hij zich aan de 
beschuldigingen te onttrekken,' 
welke op al de voorstanders en 
medepligtigen van ROBESPIERUE 
drukten J hij werd vervolgens 
naar het leger van Italië gezon
den. TURREAU , rijk geworden 
zijnde, was er slechts op be
dacht, om zijne fortuin te be
houden , en bleef getrouw aan 
zijn nieuw stelsel van gematigd
heid. Intusschen zochten zijne 
vijanden, gedurende zijne af
wezigheid, zijne wreedheden en 
verkwistingen in herinnering te 
brengen: hij schreef alstoen aan 
de conventie, om zich i e ver
ontschuldigen i van in Bretagm 
de medepligtige van den gene
raal TURREAU te zijn geweest. 

, Hij vond verdedigers, en werd 
verder niet verontrust, hij ging 
echter niet over in den raad, 
en op het einde der zitting,, werd 
hij commissaris van het direc
torium, om de conscrits en op-
geroepenen van het dep.' der 
Seine te vereenigen. Hij be
hield eenigen tijd dezen post, 
verviel daarna in de vergetel
heid , en overleed in 1797. 

2 



132 T U R. 

*• TURREAU DE GARAMBOUVILLE 
(de Vrijheer LODEWIJK MARIA) , 
luiienant-generaal, te Evreux, 
in 1756 geboren, was kapitein 
der infanterie, toen de Fransche 
omwenteling uitbarstte; hij om
helsde de zaakderzelve, en ver
kreeg eene snelle bevordering. 
Hij werd eerst geplaatst bij het 
ÜfoeseWeger, onder BEÜRNOKVIL-
LE ; vervolgens begaf hij zich 
naar de Vendée, en na de ne
derlaag der republikeinen te Co-
ron, ging hij zich belasten met 
het bevelhebberschap der Ooster-
sche Pyrencën. Na eenige weinig 
beslissende voordeelen, onder
vond hij niet anders dan tegen
spoeden , en de commissie van 
openbaar welzijn zond hem naar 
de Vendée terug, alwaar dé bur
geroorlog een einde scheen te 
nemen; maar daar ÏÜRKEAU de
zelve met nieuwe kracht zag 
ontwaken, zoo verdeelde hij zijn 
leger in 12 colonnes, aan welke 
hij het bevel gaf, om het Yen-
deesche grondgebied in alle rig-
tingen te verwoesten. Daar dit 
uitroeijingsstelsel de bevolking 
des te meer verbitterde, zoo 
koos hij de partij, om zijne 
krijgsmagt, langs de grenzen 
der Vendée, in verschanste le
gerplaatsen op te sluiten. Dit 
plan werd aangenomen; maar 
men ontnam hem het bevel over 
de troepen. Na den dood van 
ROBBSMERKE, werd hij om zijne 
wreedheden in het Westen aan
geklaagd, en hij verdedigde zich 
met veel nadruk, hetwelk deed 
vermoeden, dat hij slechts de 
door hem ontvangen bevelen had 
ten uitvoer gelegd. Na eeno 
lange gevangenschap deed hetv 

directorium hem vrijspreken, 
en BONAPARTE stelde hem in 
1800 bij het reserve-leger aan. 
Hij voerde later het bevel in 
Walliserland, en werd met het 
opzigt over de werken van den 
Simplw belast. Na in 1804, 
tot vrijheer en groot-officier van 
het legioen van eer te zijn be
noemd, werd hij als gevolmag-
tigd minister naar de Verecnigde 
Staten gezonden, alwaar hij zel
den datgene verkreeg, wat hij 
vraagde. Hij kwam in 1811 
terug, werd naar DuUschlana 
gezonden, en voerde tijdens den 
inval van het groote leger het t 
bevel te Mariënburg. LODEWIJK 
XVIII schonk hem het kruis 
van den H. LODEWIJK; desmet-
tegenstaande diende hij op nieuw 
onder BONAPARTE en het provi
sioneel bestuur: hij trok met 
het leger achter de Loire, en 
overleed in 1816; op zijn land
goed Conches, in het Eure-Mp. 
Men heeft van hem: 1,°Memoi
res etc. {Verhandelingen om_te 
dienen tot de geschiedenis eter 
Vendée), die twee uitgaven beo- , 
ben'gehad, en die in verschei
den talen vertolkt zijn; ~~ 7'„ 
Apereu etc. (Oversigt vannen 
staatkundigen toestand der *&' 
eenigde Staten), 1815. 

TÜRRECREMATA. — Ziè-ToK' 
QBEMADA. . 

i 

TURRET (PETRUS) , een scha
ver der 16." eeuw, verver 
zulk eenen grooten roem, da' 
de steden Dijon en Autun^ 
kander de eer betwistten, nein 

te hebben zien geboren worden; 
maar hij zelf beslist in een z«ner 
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werken, het geschilpunt ten 
voordeele van Autun. Zijne voor
naamste bekwaamheid scheen in 
de sterrekunde te bestaan, en 
meer nog in desterrekijkkunde, 
zoo als men zulks ziet door den 
titel van twee zijner werken, 
waarvan de eerste is: Fatales 
etc. (Noodlottige afscheidingen 
der sterren, en stand derselve 
in de hemelstreek van Jupiter, 
thans Bourgoigne gwaamd, voor 
het jaar 1529, en verscheiden 
•volgende jaren); het tweede voert 
ten titel: Le periode etc. (De om
loop , dat is het einde der we
reld , bevattende de toestand der 
aardsche zaken, door de kracht 

, der hemelligchamen). Dit ge
schrift wikkelde hem in onaan
genaamheden, en het schijnt 
wel dat de schrijver zulks ver
wacht heeft, wijl hij er noch 
drukoord, noch jaartal, noch 
zijnen naam, noch dien des 
drukkers op liet plaatsen. BATLE 
verzekert dat het in 1531 in 
het licht verscheen; eerst was 
het in het Latijn geschreven; 
maar men heeft er nooit van 
gezien, dan de door den schrij
ver zelven vervaardigde verta
ling in het Fransch. TURUET 
werd te Dijon, alwaar hij' met 
roem onderwees, voor het ge-
regt gedaagd, als van ongods
dienstigheid beschuldigd; maar 
PETRUS D0 CH&TEL, die zijn 
leerling was geweest, nam zijne 
verdediging op zich, en deed 
hem vrijspreken. Het juiste jaar 
van zijnen dood is onbekend. 
Nog heeft men van hem: Com-
pulus novus , ten gebruike der 
geestelijken, Lyon, 1529. , 

TüRRETlN Of TuRRETINO (BENE-
DICTUS) , was uit eene beroemde 
en oude familie van Lucca. Na
dat zijn vader de ketterij van 
CALVINDS had' omhelsd, begaf 
hij zich naar Geneva; aldaar 
werd BENEDICTUS in 1588 gebo
ren, en in den ouderdom van 
33 jaren tot predikant en hoog
leeraar in de godgeleerdheid be
vorderd. Men heeft van hem 
eene Verdediging der Overzet
tingen van Geneve, tegen pater 
COTTON , in fol.; en andere thans 
onbekende werken. Hij stierf 
in 1631. 

TURRETIN (FRANCISCDS) , zoon 
van den voorgaande, in 1623 
geboren, reisde door/'Holland 
en Frankrijk, alwaar hij zijne 
bekwaamheden uitbreidde, ' en 
zich met verschillende geleerden 
verbond. Bij zijne terugkomst 
werd hij in 1653, hoogleeraar 
der godgeleerdheid te Geneve, 
en werd in 1661, naar Holland 
gezonden, alwaar hij de som van 
75,000 glilden verkreeg, welke 
diende tot de bekostiging van 
den aanleg des bolwerks der 
stad, hetwelk thans nog den 
naam van Bastion de Hollands 
draagt. Hij overleed in 1687, na 
verschillende werken te hebben 
in het licht, gegeven. De meest 
bekende zijn:>l.° Institutio The-
ologice Elenchticóe, 3 dl.n in 4. t0; 
— 2.° Theses de satisfactione 
J. C, 1667, in 4.t«j — 3.° 
De secessione ab Ecclesia roma-
na , 2 dl.n; — 4.°- Leerreden, 
en andere werken, waarvan het 
bondigste is het bolwerk» het
welk hij liet aanleggen. 

3 
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TüRRETIN (JoAïïNES iXFONSUs), 
zoon van den voorgaande, te 
Geneve, in 1671 geboren, legde 
zich geheel en al toe op de be
oefening der kerkelijke geschie
denis, èn het was te zijne 
gunste, dat men te Geneve 
eenen leerstoel voor dat vak op-
rigtle. Hij had in Holland, En
geland va-Frankrijk gereisd, om 
zich met de geleerden te on
derhouden, eh had de kunst 
verstaan, om uit hun onderhoud 
partij te trekken. Zijne werken 
zijn :• l.o verscheiden boekdeelen 
met Redevoeringen en Verhan
delingen, 1737, in 4. t0; — 2.° 
Verscheiden Geschriften over de 
waarheid der Joodsche en die 
der Christelijke godsdienst, lang
dradig, maar bondig, 5 dl.n in 
8.vo; — 3.o Leemden;— 4.° 
Beknopte kerkelijke geschiedenis, 
2.e uitgave, 1736," in 8.?", een 
geleerd en wel geregeld werk, 
doch bezoedeld door hevige uit
vallen legen dó Catholijke Kerk. 
Men schrijft hem ook den Ca-
thechimus of het Christelijk 
onderwijs toe, welke andere be
weren van JOANNES FREDEMB. 

OsTEinvALD (zie dat artikel) te 
zijn. TORRETIN overleed in 1737. 
Hij zuchtte over de rampzalige 
geschillen, welko de protestan
ten onderling verdeelden en nog 
verdeelen; geschillen, welke in 
éëttó godsdienst, waarin men 
ge*r* onfeilbare regtbank erkent 
en yniiin de privaat-geest de 
eemgetolk der H. Schrift is, on-
vermijSeMk: ïijn (zie MELANCH-
THON , lENTBtüs — SdPlO — , 
OERVET ent.) 

TURRUOTS (JANEIXUS) , een 

uitmuntend werktüigkundigeder 
16.e eeuw, te Cretnona geboren. 
De werken, welke hij met even 
zoo vele gemakkelijkheid uit
vond, als hij dezelve ten uitvoer 
bragt, deden hem als den AR-
OHIMEDES van zijnen üjdbeschou-
wen. KABEL V stelde hem groo-
telijks op prijs. Deze groote 
vorst wilde hem bij zich hebben 
in zijne afzondering van St. 
Justus, en schepte er vermaak 
in, om op zekere oogenblikken, 
onder zijne leiding, kunstig ge
maakte werktuigen te vervaar
digen, onder anderen vogelen, 
die uit eene kamer naar den 
tuin en van daar weder terug
vlogen ; hetwelk eens een re»; 
gieus van St. Justus, die bij 
hem het middagmaal nuttigde, 
zoodanig deed verbaasd staan, 
dat men hem de zaak moest ver; 
klaren, om niet van toovenj 
verdacht te worden.- Het is TUR-
RIANDS, die onder andere verba
zende werken, de wateren van 
den Taag, tot op den berg van 
Toledo deed stijgen. Ook is n»J 
het, die de komeet waarnam, 
welke in 1558, in Spanje foo 
schitterend was, en die e derb 
niet gezien werd: hetwelk ae 
verhevenheid, die men gewoon
lijk aan dezo gesternten t°e ' 
schrijft, zeer onzeker maakt, 
en over derzelver geregelden loop 
twijfelingen verspreidt (zie »A t ' 
LEY , HEVELKE). 

TÜRRIANOS(FRANCISCUS), wiens 
ware naam is TORRES, te Hff' 
rem, in het diocees van fa' 
lencia in Spanje, in 1504 ge' 
boren, verscheen in 1562 me 
roem in de kerkvergadering v a a 
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Trente. In 1566 werd hij Je-
suit, en begaf zich naar Duitseh-
land, alwaar hij voortging met 
ijver te schrijven. Hij overleed 
te Rome' in 1584; na verschei
den werken der Grieksche en 
Latijnsche kerkvaders vertaald, 
en Perhandelingen in hét licht 
te hebben gegeven, over de 
kloostergeloften, over den onge
huwden staat, over de eucharis
tie, over de geheime huwelijken 
enz. De pogingen, die hij; in 
het werk stelde, ter verdediging 
der valsche pauselijke wetboeken 
(Epistolce decretales)^ geven ge
noegzaam te kennen, dat zijne 
critiek niet zeer verlicht was. 
Hij had zich tot de bewering 
behooren te bepalen, dat dezelve 
niets strijdigs bevatten, met de 
door de Kerk, tijdens derzelver 
uitvaardiging aangenomen tucht, 
en dat de verminkingen de hoofd-
inhoud onaangeroerd hadden ge
laten (zie ISIDORÜS van Sevilla 
en ISIDORÜS MERCATOR). — Men 
moet hem niet verwarren met 
COSMÜS TORRIANUS, den mede
gezel van den heiligen FRANCIS-
CDS XAVERIDS, die zich met hem 
naar Japon.begaf, met het beste 
gevolg aan de voortplanting des 
geloofs werkte, en te Xequi, 
op hel eiland Amacusa, het
welk tot dat van Ximobehoort, 
den 20 October 1570 overleed. 

TüRSELLlNUS of ToRSELLINO 
(HORATIÜS), eenJesuit, in.1545 
te Rome geboren, alwaar hij 
gedurende 20 jaren de schoone 
letteren onderwees, waarna men 
hem het bestuur van eenige 
huizen opdroeg. Hij werd rec-
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tor van het seminarie van Rome, 
vervolgens van het collegie van 
Florence, en eindelijk van dat 
van Loretto. Hij overleed te 
Rome, in 1599, en heeft na
gelaten: 1.° De vila FRANCISCI 
XAVERII, in 4. t 0 , Rome, 1598, 
in zes boeken; — 2.° Historia 
Lauretana, in 8.T0; even als 
het vorige, met vele sierlijkheid 
geschreven. Ofschoon de stijl 
van TÜRSELLINÜS, minder rijk, 
en minder indrukwekkend i s , 
dan die van MAFFEÏ , is dezelve 
echter losser, vloeijender en in' 
het algemeen zuiver; — 3.° 
Verhandeling over de woordleden 
der Latijhsche taal; — 4.° Kort 
begrip der algemeene geschiede
nis, van het begin der wereld 
tot het jaar 1598, in 8.™, door 
pater PHILIPPOS BRIET, lot in 
1665 voortgezet. Indien men 
een vriend is van schoon La
tijn, van wijsheid in de grond
beginselen, in de wijze van zien 
en in de voordragt der gebeur
tenissen , dan leest men dit Kort 
begrip met veel vermaak; maar 
soms is het onnaauwkeurig in 
de tijdrekening, en in de on
derscheiding der feiten. Er be
staat eene Fransche vertaling 
van hetzelve. 

TÜRSTINÜS.— Zie CONDÉ (TÜR-

•STINÜS VAN). 

!

* TÜSSGR (THOMAS), een land
bouwkundige, bijgenaamd de 
Engelsche VARRO.in 1515, te 
Raven-Hall, in het graafschap 
Essex, uit eene aanzienlijke fa
milie geboren, bragt zijne jengd 

I aan het hof door, en begaf zi<* 
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zich vervolgens naar zijne land
goederen, alwaar hij zich enkel 
met den akkerbouw bezighield, 
waarover hij een vrij breedvoe
rig werk schreef, hetwelk eene 
beschrijving bevat, van alle toen
maals in gebruik zijnde land
bouwkundige handelwijzen, en 
waarin verscheiden belangrijke 
aanmerkingen voorkomen. Dit 
werk is getiteld: Vijf honderd 
artikels over de land-huishoud
kunde, 1586, in 4.*Ó, nieuwe 
uitgave, 1812, met een Leven 
des schrijvers, door D^MATOR. 
TUSSER overleed te Londen, in 
1580. 

* TUTILO , een beroemde let
terkundige der 9.e eeuw, bijge
naamd de Gelukzalige, werd uit 
eene aanzienlijke familie gebo
ren , die hem voor eene schitte
rende loopbaan bestemde,- maar 
hij verkoos de afzondering des 
kloosters boven alle mensche-
lijke grootheden, en nam zijnen 
intrek in de abdij v.an SL Gal
len. Hy verdeelde zijn leven 
lusschen de pligten van zijnen 
staat, de beoefening der lette
ren en kunsten, en legde zich 
even gelukkiglijk toe op de dicht
kunst, de welsprekendheid, de 
toonkunst, de beeldhouwkunde 
en de schilderkunst. Hij bragt 
verscheiden werken ten uitvoer, 
zoo te Mets, als in het Si. Al-
&a««8:Wooster te Mains; keizer 
luitKb.'de Dikke wilde hem lee-
ren kmmn, en schonk hem 
zijne aeWiug en bescherming, 
maar de godvruchtige en werk
zame monnik, leefde bijna altijd 

I n i ï A " * ^ ' ««door de 
zmverheid zijner zeden, ver

diende hij na zijn' dood, den 
28 Maart 898 voorgevallen, den 
titel van Gelukzalige, hemioot 
den Paus verleend. Zijne dicht
werken bepalen zich tot gods
dienstige onderwerpen, en er 
bestaan nog van hem drie Treur
zangen, die eenige schoone ver
zen bevatten. 

TÏCHO. Zie TICHO. 

f TYDEMAN (MEINARD), een 
ervaren Nederlandsche letter
kundige , den 20 Maart 1741, 
te Zwolle geboren, was de zoon 
van een' luitenant-kolonel der 
infanterie in 'slands dienst, en 
ontving zijne eerste ontwikke
ling in de Latijnsche school zij
ner geboorteplaats. Hij zette 
zijne studiën voort aan de door
luchtige school te Deventer, en 
aan de hoogeschool te Utrecht, 
alwaar hij in 1762 tot doctor 
in de regten werd 'bevorderd, 
na de verdediging eener door
wrochte verhandeling: De hui-
m MAUCELLI, Jurisconsulii, t»W 
et scriptis, opgenomen, zoo als 
zij zulks verdiende, in het l-p 

dl. van het Thesaurus novus 
Dissertalionum, in academus 
Belgicis habitarum, door**-
OEUUCHS. In het volgende jaar 
werd TYDEMAN tot rector en 
gymnasiarch te Leeuwarden be
noemd, én in 1765, tot hoog
leeraar in de welsprekendheid 
en de Grieksche taal aan.de 
hoogeschool te Harderwijk; doen 
reeds in 1766, ging hij naar 
de Utrechtsche akademte over 
als hoogleeraar in het natuur-
en openbare regt, en .vormde 
aldaar uitmuntende kweekeim-

http://aan.de
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gen, waaronder vooral verdie
nen genoemd te worden : HIE-
RONÏMUS VAN ALPHEN, PIETER 
LEONARD VAN DE KASTEELE , J. 
BOTH HENDRIKSEN en JOANNES 
KNEPPELHOUT. Daar zijne staat
kundige beginselen niet strook
ten met die, welke in 1786 en 
1787, vooral in Utrecht gehul
digd werden, zoo bewoog hem 
zulks, om eenen leerstoel in 
de regten te Harderwijk te aan
vaarden , doch reeds in het vol
gende jaar 1788, trad hij te 
Utrecht weder in zijnen ouden 
werkkring. Niet lang echter 
duurde het, of er opende zich 
voor hem eene nieuwe loopbaan, 
daar hij in 1790 tot griffier der 
staten van Overijssel werd be
noemd: met onderscheiding ver
vulde hij de pligten dezer nieuwe 
betrekking, tot dat het jaar 1795 
eene nieuwe orde van zaken in 
de Nederlanden zag geboren wor
den. Hij begaf zich alstoen naar 
Kampen, alwaar hij zich bezig 
hield met de vorming van bij 
hem inwonende jongelingen tot 
het akademische onderwijs. In 
1801 vestigde hij zich te Ley-
den, alwaar hij op aanzoek van 
de bezorgers der hooge-school, 
een catalogus vervaardigde van 
de rijk voorziene openbare boe
kerij dier akademie. In 1813 
werd TYDEMAN tot hoogleeraar 
dier universiteit.benoemd, doch 
zonder bepaalden leerstoel; ter
wijl hem als meer dan 70 ja
rigen grijsaard , in 1815, het 
emeritaat werd toegekend. Hij 
belastte zich niettemin nog met 
het onderwijs in de Romeinsche 
oudheden, hetwelk hij tot groot 

genoegen zijner ambtgenooten 'r 
in de letterkundige faculteit, 
tot aan zijnen dood, den 1 Fe
bruari] 1825 voorgevallen, on
afgebroken met den grootsten 
lof heeft' voortgezet. 

TïGRANES..— Zie TlGRANES. 

TYMJEÜS(JACOBUS), een schrij
ver der 15.e eeuw, te Amers
foort geboren, van waar hij den 
naam van JACOBÜS VAN AMERS
FOORT ontleende. Hij omhelsde 
den geestelijken staat, en werd 
prefekt van het collegievanden 
H. LAÜRENTIÜS. Hij was zeer 
ervaren in de godgeleerdheid, 
bekleedde den leerstoel dier fa
culteit aan de hoogeschool van 
Keulen, alwaar hij pastoor in 
de kerk van den H. JOANNES 
den JDooper was. Hij beoefende 
met even veel geluk de natuur
kundige wetenschappen, en heeft 
onder andere werken, nagela
ten, twee commentariën, op de 
verhandelingen van ARISTOTE-
LES , te weten: 1,° Dé genera-
tione et corruptione; —•• 2.° De 
meteoris, in één dl. te Keulen, 
in .1497 gedrukt. TISUBUS 'over
leed in het begin der 16.e eeuw. 

* TÏNDAL of TINDAL (WIL-
LIA-M) , een berucht aanhanger 
van LÜTHER , in 1500, in het 
prinsdom Wallis geboren. Een 
blinde bewonderaar van dien 
aartsketter zijnde, bevorderde 
hij deszelfs leer door zijne pre-, 
dikingen, en om dezelve des te 
beter te verspreiden, ondernam 
hij de vertaling in hel Engelsen 
van het Nieuwe Testament; maar 

5 
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daar hij vreesde in zijnen arbeid 
gestoord'te zullen worden, zoo 
begaf hij zich naar Duitschland, 
en bragt genoemde, vertaling in 
1527 ten einde. Hij voegde er 
de vertaling van het Oude Tes
tament bij, en plaatste eene 
Verhandeling aan het hoofd van 
élk boek. Hij begaf zich naar 
Saksen-, om LUTHER te leeren 
kennen, die hem als eenen nut
tigen medehelper ontving, met 
hem verscheiden conferentiën 
had, en TÏSDAL eindigde met 
Zich te Antwerpen te vestigen. 
Op verschillende tijden deed hij 
reizen door Duitschland, en hei
melijk door Engeland, terwijl hij, 
trachtte alom hetlutheranismus 
te verspreiden. Aan de Hol-
landsche kusten leed hij schip
breuk, en verloor daarbij zijne 
boeken en papieren.. .Middeler-
wijl scheen zijne vertaling des 
Bijbels, die in Engeland veel 
gerucht maakte, zoo gevaarlijk 
te zijn, dat de Engelsche gees
telijkheid den koning een ver
zoekschrift aanbood om dezelve 
te doen verbieden. De vorst 
vaardigde eene proclamatie uit, 
waarbij hij hel aankoopen en 
het lezen des bijbols van TYNDAI. 
verbood; ondanks dit verbod, 
werden er een aantal exempla
ren ter sluik ingevoerd, terwijl 
TKNDAL eene geregelde briefwis
seling onderhield met de bekeer
den t^ de nieuwe sekte. In 
«en saam van het Engelsche 
bestuur, h\j de overheden aan-
geklaagdy werd hij j a hechtenis 
genomen, in: %%l k a s t e e l v a n 
Ftfoonfen, tasschen Brussel en 
Antwerpen gevangengezet, en 
veroordeeld om gewurgd en ver

brand te worden, welk vonnis, 
in 1536, ten uitvoer werd ge-
bragt. . 

TÏPOTIÜS (JACOBÜS), in 1540, 
uit eene gegoede familie, vol
gens eenige te Brugge, en vol
gens anderen te Biest geboren, 
onderwees de regtsgeleerdheid 
in Italië. Hij ging zich vervol
gens te Wursburg vestigen, van 
waar JOANNES III , koning van 
Zweden, hem tot zich beriep. 
Daar deze onstandvastige en be-
sluïtelooze vorst, in zijne gun
stige stemming, tenopzigtevan 
de oude godsdienst, "welke hij 
scheen te willen herstellen, niet 
volhardde, zoo liet hij TÏPOTIÜS 
gevangen zetten. Hij werd eerst 
onder SÏGISMUNDUS , in 1594, 
in vrijheid gesteld. TÏPOTIDS 
begaf zich hierop naar het hof 
van keizer RÜDOLF II, die hem 
tot zijnen geschiedschrijver be
noemde. Hij overleed te Praag' 
in 1601. Men heeft van hem: 
l,a Historia Gotharum, in8.r0> 
— 2,° Beldlio historica dére'jno 
Suecice bellisque ejus cmlibnsf 
extemis, Frankfort, 1605, M 
8.vo; — 3.o Sytnbola divina ethu-
mana pontificum, imperalorum, 
regum, cum iconibus, Praa9* 
1603, 3 Hfl. in fol., een op
pervlakkig werk, waarvan ue 
geheele verdienste bestaat io de 
schoone gravures van GILLES SA-
DELEK. TYPOTIUS gaf slechts de 
beide eerste doelen in het licht, 
liet 3.e is bezorgd door AflsGL-
MDS DE BOODT. Nog heeft men 
van hem Bedevoeringen, en an
dere al te langdradige werken-
en waarvan de stijl niet a!Uja 

zuiver is. 
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. TYRUNMON, een taalkundige, 
te Amisus, in het koningrijk 
Pontus, geboren, heette eerst 
THEOPHRASTÜS; maar zijne moed
willigheid, ten opzigle van zijne 
medeleerlingen, deed hem Tr-
RANNION noemen. Hy was een 
kweekeling van DIONYSIUS van 
Thracië-, te Rhodus. hij viel 
in handen van LUCÜUJJS, toen 
die veldheer MITHRIDATES op de 
vlugt gedreven, en zich van 
zijne si aten meester gemaakt 
had. MURENA schonk hem zijne 
vrijheid weder. De gevangen
schap van TYRANWON was hem 
niet nadeelig; zij verschafte hem 
de gelegenheid om te Rome te 
komen, alwaar CICERO , wiens 
boekerij hij regelde, hem zijne 
vriendschap schonk. Hij maakte 
zich beroemd door zijne lessen, 
bragl eene aanzienlijke fortuin 
bijeen, welke hij aanwendde, 
tot de oprigting eener biblio
theek van meer dan 30,000 boek-
deelen. Zijne zucht yoor de 
boeken droeg veel bij tot het 
behoud der werken van ARISTO-
TELES, welke hij in de gelegen
heid werd gesteld afteschrijven, 
nadat SYLLA de bibliotheek van 
APELUGON naar Rome had over-
gebragt; maar daar het hand
schrift van TyRANNioNaanslordige 
afschrijvers werd toevertrouwd, 
zoo is het te betwijfelen of wij 
de werken van ARISTOTELES wel 
zoodanig bezitten, als zij uit de 
pen van dien wijsgeer zijn ge
vloeid, of zoodanig als zij uit 
de handen van APEIXICON (zie 
dat artikel) kwamen. TYRANNION, 
door de jicht ondermijnd, over
leed zeer bejaard te Rome. — 
Men moet hem niet verwarren 

met een' ander' beoefenaar der 
fraaije letteren, eerst DIOCLÈS 
genaamd, en die, als leerling 
van TYRANNION , den naam van 
zijnen meester aannam. 

Tyrlluousque marcs animos in marlta bulla. 
Veraibiw oxacuit. HORAT. Art* poet* 

. De heer POINSINET DE SIVRY heeft 
de vertaling in Fransche verzen 
geleverd van de fragmenten van 
TYRTHJEUS. 

TYRWHITT {THOMAS) , een be
roemde beoefenaar der fraaije 
letteren', te.Windsor, in 1730 
geboren, studeerde aan dehoo-. 
geschool van Öxfofd,, en ver
diende , nog zeer jong zijnde, 
om onder lord BARRINGTON, tot 
onder-secretaris b'n' het departe
ment van oorlog te worden be
noemd. In 1761 werd hij eerste 
secretaris van het lager-huis; 
maar zes jaren later deed hij 
afstand van dien post, om zich 
enkel aan de studie toe te wij
den. In 1784, bekleedde hy de 
betrekking van opziener vaii het 

TYRTBTGÜS , eenGrieksehe dich
ter, naar menmeeat, te Athene 
geboren, verwierf eenen grooten 
roem in den tweeden oorlog van 
Messene. Hij muntte uit in het 
bezingen der krijgs-dapperheid. 
Het weinige dat ons van zijne 
gedichten in de verzameling der 
Grieksche dichters, van PLAN-
TYN, Antwerpen, 1568, in8.T° 
overblijft, doet zien dat zijn 
stijl vol kracht en verhevenheid 
was. Hij scheen zelf vervoerd 
te zijn door de geestdrift, waar
mede hij zijne hoorders wilde 
ontvlammen: • 
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Britsch museum, en overleed 
in 1786. Hij was een uitmun
tende criticus, en heeft nagela
ten: 1.° De Messias van POPE, 
in Latijnsche verzen vertaald; 
— 2." de Schilling van PHILIPS, 
mede in Latijnsche verzen; — 
3.° Aanmerkingen en gissingen, 
betrekkelijk eenige plaatsen van 
Schakespeare;— i°deBabrio 
fabularum Msopicarum scriptwe 
dissertatio, Landen, 111Q, in 
8.T0 Dit werk heeft ten doel, 
om te bewijzen, dat verscheiden 
fabels, aanissopus toegeschreven, 
van eenen ouden schrijver zijn, 
BABRIAS genaamd; — 5.° Ge-
dichten, aan RAWLY en anderen 
toegeschreven, vervaardigd in de 
15.e eeuw, met een verklarend 
woordenboek, in 1778, twee 
malen herdrukt;— 6.° eene 
Uitgave der vertellingen van 
Kantelberg, door CHACCER , 4 
dl.» in 8.v<>; het 5.<> verscheen 
in 1778; — 7.° eene Uitgave 
in het Grieksch en in het Latijn 
van het dichtstuk op de steenen, 
aan ORPHEOS toegeschreven, Lon
den , 1781, in 8.v»; — 8." 
"Verscheiden geleerde Verhande
lingen, over verschillende let
terkundige onderwerpen, enz. 

_ * TYSON (JAMES), een Engelsche 
dichter, te Londen, den 29 
Augustus 1799 geboren, schreef 
reeds in den ouderdom van 15 ja-
™a^taalkundige artikels, voor 
de Mornmg-Chronicle, en gaf in 
1815, onder den titel van Blik 
op de oormlien des vervals van 
den handel der natiën, een ge
schrift over de staatkundige huis
houdkunde m het licht. HÜ 
reisde (1816) door PrmkHék, 

Zwitserland en de Nederlanden, 
en schreef uit Parijs, aan een' 
zijner vrienden te Londen, brie
ven met het jaarmerk 1819, vol 
wijze overwegingen. Twee door 
hem vervaardigde Treurspelen, 
Leoni en lïuffino, werden op de 
tooneelen van Drury-Lane en. 
Covent-Garden afgewezen, wijl-
hij dezelve niet wilde onderwer
pen , aan onbeduidende verbete
ringen , de staatkunde betreffen
de. TYSON gaf de grootste hoop, 
toen hij ie Londen, den 12 Julij 
1820, in nog niet volbragten 
21 jarigen leeftijd overleed. Zijne 
geschriften zijn door een'_ zijner 
vrienden verzameld, en in het 
licht gegeven, onder den titel 
van Brieven, gedichten en men
gelingen van wijlen JAMES TÏSON , 
voorafgegaan door eene Levens
schets, en een portret des schrij
vers, Londen, 1822, in 12.*° 

'f ' TYSSENS (PETRUS) ,. te Ant
werpen, in 1625 geboren, ver
wierf, als historie-schilder, zulfc 
eenen grooten roem, dat men 
hem met RUBENS bijna in den-
zelfden rang plaatste. De zucht 
naar gewin deed hem dieg?nre 

verlaten, aan welken hij zUaej| 
roem te danken had, om zien 
aan het portret toetewijden, en 
bijna alle personen van eenig 
aanzien in Vlaanderen, widen 
het hunne van zijne hand hebben. 
Zijn roem deed den nijd ontwaken, 
en zijne vijanden bragten eenige 
zijner portretten, met zulk eene 
verbittering in minachting, dat 
hij het raadzaam achtte tot het 
historische vak terugtekeeren. 
Met eenen nieuwen ijver legde 
Wj zich op hetzelve toe, en de 
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stukken, welke hij ten uitvoer 
bragt, konden de aanvallen zij
ner benijders voor hem als een 
geluk doen beschouwen. J)e 
schilderij der Hemelopneming van 
MARIA , welke hij voor het altaar 
der H. Maagd, in de St.Jacobs-
Iterlt te Antwerpen vervaardigde, 
droeg aller goedkeuring weg, 
en plaatste hem in den eersten 
rang der bekwaamste schilders 
van zijn land. Voor de karme-
lieten-kerk, vervaardigde hij 
eenige schilderijen, die niet min
der bijval vonden, even gelijk 
vele andere stukken voor ver
schillende kerken, voornamelijk 
in België, vervaardigd, zijnen 
grooten roem handhaafden. Wei
nig schilders van zijn land hebben 
zulk eenen uitgelezen smaak in 
de teekening geopenbaard; zijne 
uitvoering, vol vuur en verruk
king, wordt nog verhoogd, door 
e'en vast en stout penseel, en 
een frisch en krachtvol koloriet; 
terwijl de. achtergronden zijner 
schilderstukken, van zijne er
varenheid in de bouw- en ver-
gezigt-kunde getuigen. In 1661, 
was hij directeur der akademie 
van schilderkunde te Antwerpen, 
en hij overleed in 1692. — 
Twee zijner zonen beoefenden 
evenzeer met het beste gevolg 
de kunst huns vaders. 

* TÏTLER (JACOBOS) , een ge
leerde Schot, in 1745, geboren , 
verliet zijn vaderland, in 1790, 
en ging zich te Salem in Massa-
chusets, vestigen. Hij was zonder 
fortuin, en leefde van de op
brengst zijner werken, op eene 
kleine landhoeve in de nabijheid 
der stad. Toen hij in 1804, 

in eenen duisteren nacht, naar 
zijn huis terugkeerde, viel hij 
in eene gracht, en verdronk in 
dezelve. TÏTX,EU was een man 
van uitgebreide kunde, en ver
schafte aan de Britsche encyclo
pedie, waarvan hij een der uit
gevers was, de artikels: aë-
rology (luchtkunde), aërostation 
(luchtweegkunst) , chemistry 
(scheikunde), electricity (elec-
triciteit), artillery, hydrostatic 
(waterweegkunde), mechanics 
(werktuigkunde), meteorology 
(weerkunde of kennis der lucht-
.verschijnselen), vele artikels in 
verscheiden takken der natuur
lijke historie, een gedeelte Yan 
het artikel Movement (beweging), 
enz. Hij heeft daarenboven na
gelaten : 1.° Antwoord op de 
jaren van bescheidenheid (1.° 
gedeelte) van PAYNE , Salem, 
1796; — 2.° een ander Antwoord, 
op hel tweede gedeelte van het
zelfde werk; — 3.o Verhande
ling over de pest en de gele 
koorts, enz. Hij werkte aan 
eene Algemeene aardrijkskunde, 
toen hij door den dood werd 
verrast. 

TZETZÈS (JOANNES), een Griek-
sche dichter, die omtrent het 
einde der 12.e eeuw overleed. 
Men verzekert dat hij de geheele 
H. Schrift van buiten kende. 
Hij zelf zegt: » dat God geen 
mensch had geschapen, die met 
een sterker .geheugen dan het 
zijne begaafd is geweest," woor
den die geene geringe ingeno
menheid en dichterlijke ijdelheid 
verraden. Er bestaat van hem: 
1.° Bijspreuken op HOMERUS, 
Parijs, 1616, in 8.™, welke 
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hij aan IRËME, gemalin van 
keizer MAMCÖL CoMNENüsopdroegj 
—2.o Gemengde geschiedenissen, 
in vrije verzen, ook wel CMlia-
den genaamd, wijl dezelve in 
13 chiliaden of' duizendtallen 
van dichtregels zijn verdeeld, 
Bazel 1546, in fol. Het is in 
het 2.e en 13.<* duizendtal, dat 
men eene beschrijving van den 
spiegel van ARCHIMEDES vindt, 
overeenkomstig de theorie van 
KJRCHER en BOFFON , en volgens 
hetgene wat ANTHEMWS , er in 
zijne verhandeling over de werk
tuigen van zegt; — 3.° Punt-, 
dichten en andere Grieksche 
dichtstukken, Geneve, 1606, 

E. 

en 1614, 2 dl.» in fo l . ; -4 .» 
Taalkundige en beoordeelende 
werken, en Aanmerkingen op 
HESIODUS; — 5.° Commentariên 
op hetdichtstukvanLïcor-nRON, 
Alexander of Cassandra genaamd. 
In dit werk komen eene menigte ; 
nuttige zaken voor, tot goed j 
verstand der geschiedenis en fa- | 
beien. IZAAK TZETZES, zijn broe- j 
der, aan wien hij hetzelve had j 
gegeven, gaf het onder Zijnen ' 
eigen naam in het licht. PORTER J 
heeft deze Commentariên opge- ! 
nomen, in de schoone uitgave, 
welke hij in 1697, te Oxford 
van Lycophron heeft geleverd. 

-^•OTBaga«*»»sa»-CTf»fc 
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n .JBAUMM (PETRUCCIO), een ge
schiedschrijver , 'te Florence, in 
1524 geboren, stamde af vaa 
eene familie, aan welke men 
eenen Sicamber tot oorsprong 
gaf (zie UBALDINI, Isloria della 
casa degli Ubaldini, Florence, 
1588, in 4.™). Hij studeerde 
aan de universiteit van Pisa, 
en bekleedde vervolgens verschei
den gewigtige posten in zijn 
vaderland. Eenige onaangenaam
heden, welke hij er ondervond, 
deden hem hetzelve verlaten, 
en hij ondernam verscheiden 
reizen. Naar Engeland overge- • 
stoken zijnde, verwierf hij aldaar 
nuttige beschermers, die hem 
aanEDUAKB VI voorstelden. Deze 
vorst wist zijne talenten op prijs 
te stellen, nam hem in zijne 
dienst, en schonk hem eene 

• rijke jaarwedde. Hij overleed 
te- Londen in het begin der 16.e 

eeuw, en heeft verscheiden wer
ken nagelaten, waarvan de meest 
bekende zijn: ï.o Leven van 
KARBL den Groot e, Londen, 1581, 
in 4.*°; waarin men eenige dwa
lingen, zoo wel met betrekking 
tot de feiten, als tot de tijd
rekening aantreft. — 2.° Be-
schrijving van het koningrijk 
Schotland, en van de eilanden, 
die hetzelve omgeven, Antwerpen, 
1588, in folj — 8.o Levite 

delle donne illustri del regna 
d'Inghilterra e di Scozia, Lon-
J~ 1591. 

*• • ÜBERTI (BoNIfAOIUS , Of F A -
ZIO DÈGLI), klein-zoon, van FA* 
RiNATA der UBERTI ,• die in het 
midden der 13.<> eeuw, hoofd 
der Gibellijnsche factie, te Flo
rence-was., werd reeds bij zijne 
geboorte in de ongelukken ge
wikkeld, waaronder de beruchte 
geschillen van dat tijdvak zijne 
familie deden gebukt gaan. Als 
Gibellijn vogelvrij verklaard, 
hoopte hij den roem van DANTE 
te deelen door eene dichterlijke 
beschrijving der aarde te leveren. 
Zijn-dichtstuk, getiteld Ditta-
mondo, wordt in zes boeken 
verdeeld, die weder in een on
gelijk aantal hoofddeelen ge
splitst zijn. TJBERTI had zich 
voorgesteld om de drie, ten 
zijnen tijde bekende, deelen der 
aarde te doorloopen; maar door 
den dood verrast, had hij zijn 
onderwerp slechts even aange
roerd, en liet slechts een beknopt 
overzigt na van Italië, Grieken
land en Azië. Zijn werk is 
doorzaaid met aanhalingen uit 
PHNIÜS, TITÜS-LIVIÜS, de heilige 
Schrift, PAÜUJS OBOSES, EU-
TROPIUS, JüSTiNusenz. waardoor 
de sóhrijvef de verdienste van 
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zijn werk meende te verhoogen. 
Op zijne reizen ontmoette hij 
SOLINOS •'(*), aan wien hij het 
meeste ontleent, en die in zijn 
Dütamondo dezelfde rol vervult 
als VIRGILIDS, in de Divina Com
media, waarvan dit boek voor 
het overige slechts een gebrek
kig afschrift is. De Dütamondo 
is herdrukt te Milane, 1826, 
in 12.m0, met talrijke verbete
ringen , aan welke MONTI veel 
heeft medegewerkt. Desniette
genstaande , zeide deze schrij
ver, » dat het Dütamondo, door 
de goedkeuring der academici 
delict, Crusca beroemd geworden, 
slechts een armzalig zamenraap-
sel van belagchelijke namen, 
feiten en_ sprookjes is , zonder 
bevalligheid en zonder kunst 
voorgesteld, verre beneden des-

8 zelfs roem als diehtsluk, en 
dat zijne gebreken in stijl niet 
vergoedt, door de belangrijkheid 
zijner geschied- en aardrijkskun
dige aanwijzingen." UBERTI bragt 
zijne laatste jaren in de armoede 
door, en overleed te Verona, 
kort na het jaar 1367. ALLACCI 
verzamelde eenige zijner gedich
ten, en andere verschenen ach
ter de Bella Mano van CONTI, 
Parijs, 1595, in 12.™°; en in 
eene verzameling van Toskaan-
sche gedichten, te Florence, in 
1627, in 8.vo, door PH. GMNTA 
in, het licht gegeven. — Zie de 
"we Sillmlri Fiorentini van VIL-
"NÏ , . - :» . de Storia delta lette-
ratimt Italiana, van TIRABOSCHT. 

* UBERTÏ^OANMES), een genees

heer , te Rome, in 1759 gebo
ren, onderwees aldaar zijne kunst 
met veel roem, hij reisde door 
Engeland en Frankrijk, en was 
in 1798 te Parijs. Hij maakte 
zich aldaar gunstig bekend door 
eene Verhandeling over de na
tuurkundige opvoeding der kin
deren. Zich naar Madrid bege
ven hebbende, geraakte hij 
aldaar in kennis met Dr. Lozo-
RIAGA , een' der hofartsen, die 
hem aan KAREL IV; voorstelde. 
UBERTI had den roem van te 
Madrid het eerst eene cünisch-
geneeskundige school tot stand 
te brengen. Hij werd in deze 
nuttige onderneming met nadruk 
ondersteund door Dr. SEVEIIO 
LOPEZ; uit erkentenis werd, hem 
het beheer dier school, en den 
titel van lijfarts des konings, 
met eene jaarwedde van 40,000 
realen '.(ƒ.5,000) opgedragen. 
Niet lang had UBËRTI genot van 
deze onderscheidingen, eene 
borstzinking waaraan hij sedert 
verscheiden maanden leed, sleepte 
hem, in Februarlj 1802, ifl 

het graf. 

.* ÜBERTiOT D'ILIA, meerbe
kend onder den naam van ÜBER-
TIKI van Casal, een franciscaner
religieus, werd in laatstgenoemd 
stad in de 13.<= eeuw geboren. 
Hij was een vurig voorstander 
van PETRUS JOAMNES OUVË, wiens 
geschriften hij voor GLEMENS V 
verdedigde (zie OuvE),enwera 
een dergenen, welke menfl^' 
telijke broeders noemde, in te" 

'genstelling van de overige leden 

de Werken van dien Schrijver. V e r t a l e r . 
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• der orde, welke men broeders 
der communiteit noemde. Laatst
genoemden haddenden regel ver
zacht : hierdoor "was in de orde 
van den H. FRANCISCUS eene 
scheuring ontstaan, welke de 
Paussen trachtten uit den weg 
te ruimen. CLEHENS V benoem
de te dien einde commissarissen. 
UBERTINI legde aan dezelve eene 
memorie over, welke vijf-en-der-
üg hoofdpunten van overtreding 
bevatten, waaraan de broeders 
der communiteit zich hadden 
schuldig gemaakt, ,te weten: vijf 
en twintig tegen den regel, en 
.tien tegen de bulle van Nico-
LAAS III. Nadat CLEWENS aan 
de geestelijke broeders, eene 
provisioneele bulle had verleend, 
waarbij hij aan de broeders der " 
communiteit verbood hen te ver
ontrusten , liet hij in de kerk
vergadering van Vienne eene con
stitutie ontwerpen, waarin hij 
diegene der broeders, welke zich 
van den geest van den H. FRAN-
CISCÜS hadden verwijderd, tot 
denzelven terug riep, en aan de 
geestelijken beval, om onder de 
gehoorzaamheid der oversten te-
rugtekeeren. UBERTINI viel den 
Paus te voet, en smeekte den
zelven, van aan hem en aan 
de zijnen toetestaan, om afge
zonderd te leven, daar hij, zoo 
als hij zeide, de vervolgingen 
voorzag, welke zij van de an
dere broeders 'zouden te verdu
ren hebben; maar de Paus wees 
zijn verzoek van de hand. De 
scheuring werd inlusschen, noch 
onder CLEMENS V, noch onder 
JOANNES XXII, zijn' opvolger, 
opgeheven: Men ziet zelfs dat in 

XXIV DEEL. 
E 

1325 JOANNES XXII begonnen 
was UBERTINI , tegen wien men 
verscheiden hoofdbeschuldigin
gen had*aangevoerd, in regten 
te betrekken. UBERTINI meende 
er den uitslag niet van te moeten 
afwachten. Heimelijk verliet hij 
Rome, en begaf zich naar Lo-
DEWIJK van Beijeren, die met 
den Paus in geschil was. Het 
onstuimige leven, dat hij voerde, 
moede, zag UBERTINI, geen an-, 
der middel om zijne rust terug 
te bekomen, dan in eene an
dere orde o vertegaan. Hij vraag, 
de de Vergunning j om die van 
den H. BENEDICTUS te mogen 
omhelzen. Dan hetzij dat hij 
dezelve niet verkregen hebbe, 
of dat hij van besluit is veran
derd, het schijnt ten minste 
dat hy tot de Karthuizers over
ging;' en PETREÏOS, geschied, 
schrijver dier orde plaatst hem 
onder de schrijvers die tot de
zelve hebben behoord. UBERTINI 
bezat achtenswaardige hoedanig, 
heden: hij was een naauwgezet 
religieus, die op eene gestrenge 
wijze aan zijnen orde-regel ge-
hecht was. Hij was geleerd, en 
er ontbrak hem niets, dan het 
vermogen-om zijne wijsheid te 
temperen: si tantum sobriè sa-
per et, zegt pater WAMNG. Men 
heeft van UBERTINI verseheiden 
geschriften : " . 1.» Arbor vil® 
crucifixi, Venetië, 1485, een 
zwaar boekdeel, hetzelve bestaat 
in handschrift in de bibliotheek 
van het Fatikaan; — 2.o Da 
septem statibits Ecclesiae 'juxta 
septem visiones Apocalypseos ; —. 
3.° Tractatus de altissima pau* 
perlate CHRISTI et apostolorum 
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ejus. De keizerlijke bibliotheek 
van Weenen bezit hiervan een 
exemplaar in handschrift; — 
4.° Epistolas varias; — 5.° 
Sermones multos: Zonder hem 
te noemen, verwijt GERSON , in 

'zijn boek De caute legendis quo-
rumdam libris, aan ÏÏBERTINI, 
van in zijne verklaring van den 
lofzang van SIMEON, Nunc di-
miiïis, van de gezonde leer te 
zijn afgeweken. Het tijdstip des 
doods van dezen religieus is niet 
bekend; maar hij schijnt het 
midden der lifi eeuw niet be
reikt te hebben. — Men moet 
hem niet verwarren, meteenen 
anderen ÏÏBEKTIM, bijgenaamd 
Tiphemeus, die in de 16.e eeuw 
leefde, en een der eerste was, 
die den gewonen regel van den 
H. FRANCISCUS verliet, om de 
hervorming der Capucijneh te 
omhelzen. Hij had het middel 
weten te vinden, om in zijne 
geboorteplaats een klooster te 
doen oprigten, eerst door min
derbroeders bewoond, doch dat 
in 1538 tot de hervorming over
ging, en een gedeelte der nieuwe 
congregatie uitmaakte. 

* ÜBILLA v MEDINA (don AN-
TONIO DE), een Spaansche ge
schiedschrijver, in Kastilië, in 
1660 geboren, is de schrijver 
van een werk getiteld : Opvol
ging der Belgen, of Begt van 
koning Vmuvyvs V op de kroon 
' * Spanje; en Dagverhaal der 
reizen vcm dien vorst van Ver-
mllet nmr Madrid, Napels, 
enz. M%hne en Madrid, 1704. 
IJBILLA bestrijdt het gevoelen 
der Dmtsche schavers ? die be
weerden dat de koon van Span

je, aan KAKEL III van Oosten
rijk (later keizer onder den naam 
van KAREL VI) toebehoorde, 
en wel wegens zijne moeder 
MARIA THERESIA, infante van 
Spanje, en oudste dochter van 
PHILIPPUS III. Dit werk ver
schafte aan ÜBILLA den post van 
geschiedschrijver van PHILIPPDS 
V, dien hij op bijna al zijne 
reizen volgde. 

* ÜCELLO (PAÜLUS), een be
roemde schilder van Florence, 
in die stad, in 1380 geboren, 
is de eerste, die de regelen der 
gezigtkunde wel heeft begrepen. 
Hij was de boezemvriend van 
den beroemden GIANNOZZO MA-

„ WETTI , met wien hij zijne eerste 
| studiën gemaakt had. Men ziet 
!l zijne schilderstukken ia eemge 

oude kerken van Florence, voor
namelijk in het klooster van de 
H. Maria de Nieuwe, waarin 
men nog eenige trekken uit de 
Geschiedenis van ADAM en Noe 
aantreft, en in de Galerij der 
zelfde hoofdstad.' ÜCELLO over
leed in 1472. Een der groote 
vermaken van dezen schilder 
was, een aantal vogelen in Wf 
huis te hebben, met welker f 
schildering hij zich onophoude
lijk bezig Meid. Het isotndeze 
reden, dat men hem den DIJ-
naam van ÜCELLO, waaronder 
hij bekend is, heeft gegeven. 

ÜBALRICH. — Zie ÜLRICK. 

ÜDINE. — Zie JOANNES van 
Udine. 

, UGHELLI(FERDINANB), een ge

leerde religieus, van de Gister-
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cienser-orde, den 21 Maart 1595, 
te Florence van aanzienlijke ou
ders geboren, legde zijne gelof
ten af, in een klooster dier 
stad, tot de congregatie van 
Lombardyë m Toskane behoo-
rende. Daar zijne oversten eenen 
gelukkigen aanleg in hem be
speurden , zoo zonden zij hem 
naar Rome, om er zijne wijs-
geerige en . godgeleerde studiën 
te volbrengen. Hij had aldaar 
twee beroemde Jesuïten tot mees
ters, de paters FRANCISCGS PIC
COLOMINI en JOANNES DE LUGO , 
waarvan de eerste overste zijper 
orde, en de andere kardinaal 
werd. Het is onder hen, dat dom 
UGHEIXI smaak voor de oud
heden en de kerkelijke geschie
denis opvatte, een smaak, 
waarvan later de letteren de 
vrucht inoogstte. Nadat hij zijne 
leergangen had voltrokken, be
gaf hij zich naar de verschillende 
kloosters der congregatie, alwaar 
hij eervolle bedieningen bekleed
de. De kardinaal SAREI, DE ME-
DICIS koos hem tot zijnen theo-
logant, en de Paus benoemde 
hem tot Consultor van den In
dex. Procureur-generaal zijner 
orde geworden zijnde, werd hij , 
kort daarna tot president der-
zelve benoemd, en hield in die 
hoedanigheid verscheiden kapit
tels. Men bood hem bisdommen 
aan, die hij steeds van de hand 
•wees.; maar hij nam de in 
Rome gelegene abdij der Drie 
fonteinen aan, en werd door 
AXEXAN'DEU VII tot deszelfs huis-
prelaat benoemd. Eindelijk ver
leende hem CtEMENs IX, opvol
ger van ALEXANDEU , eene jaar

wedde, als eene bemoediging 
in en eene belooning voor zijne 
edele werkzaamheden. Men heeft 
van hem: 3.° Italiasacra, sive 
de Episeopis Italim et insularum 
adjacentium, rebusque ab eisprce-
elare gestis, 9 dl.", in fol. van 
1642 tot 1648, een belangrijk 
werk, waarin datgene voor Italië 
werd uitgevoerd, wat de geleerde 
Benedictijnen van den H. MAÜ-
KÜS , in hunne uitgave van het 
GalUa christiana voor Frankrijk 
deden. Door de zorg van den 
geleerden abbéCoÏETi verscheen 
er van 1717 tot 1733 eene tweede 
uitgave van dat werk, in 10 
dl.*, met nuttige verbeteringen 
verrijkt, en vermeerderd met 
het Sicilia Sacra van Rocco 
PIRKO, en een algemeen i'nhouds-
register. Bom JÜLIÜS AMBROSIÜS 
LÜCENTI , een religieus derzelfde 
orde, heeft er onder den volgen
den titel, eene verkorting van 
vervaardigd: Italia, sacra R. P. 
PËRDINANDI UGHEILI restrict'a, 
aucta,, veritati magis-cotnmen* 
date, opera et studio JULH AM-
BROSII LucENTir, ejusdem ordinis 
abbatis; opus singulare, tribus 
tomis novissime distinctum, stib-
sequente qitarto in quo ecclesia-
rum origines, urbiumcondiiwtes, 
jm'a, principnm donationes, et 
recondüa monumenla proferm-
iur, cum certis nolis elprcecla-
ris animadversionibus, Rome, 
1704, in fol.;_— 2.° Gatdim-
Hum elogia qui ex sacro ordine 
Cisterciensi floruere, Florence, 
1624, in fol.; — 3.» Golumnensis 
familice cardinalium imagines ad 
vivum expressen et wri ineisw 
sunmalmque elogia, e,vwnat& 
2 



148 TJ G H. 

a FERDINANDO ÜGHELLO, Rome, 
1650, in 4.*°; — 4 ° Difesa 
della nobilita napolitane contra 
il libro di FRANCESCO ELIO MAB-
CHESI, tradotta del latino di 
CARLO BORELLI, Rome, 1655, 
in 8.T0; — 5.° Albero et istoria 
della famiglia de conti di MAR-
SGIANO , Rome, 1653, in-fol.j — 
6.° Genealogia de' Capisucchi, 
Rome, 1653, infol. Hierbij kan 
men voegen, aanhangselen en 
aanmerkingen van pater UGHELLI 
op de Levens der Paussen van 
CIACONIUS, Rome, 1630, infol.; 
aanteekeningen op het Martyro
logium der Grieken, eene Ver
handeling over de schrijvers der 
Cistercienser-orde; twaalf boeken 
met de Levens der Heiligen der
zelfde orde, en eene Verhande
ling over de gunstbewijzen, door 
de voorspraak der moeder Gods 
aan die orde verleend. Deze ge
leerde man overleed te Rome in 
1670. Dom DE VISGH, schrijver 
eener Bibliotheek der Cistercien
ser-orde, noemt hem » het sie
raad van Italië, en eene schit
terende ster der Kerk." 

* ÜGOLINI ( B A R T H O L O M E U S ) , 
een bekwame kerkelijke regtsge-
leerde, in 1540', in Toskanen 
geboren, hield zich langen tijd 
te. Rome op , en werd door ver
scheiden kardinalen beschermd. 
Bij gal' verschillende Lalijnsche 
werken in het licht, die veel 
bijbal Tonden, en vooral dalgene 
Iwiwjïk ten fllei v o e r t . Ver. 
Imiuklmg mr de Sacramenten, 
i tomi , : i587> in[ 0 l . Hij droeg 
dit «ert aan Satcs V 0 p , die 
den schrijver mitóelyk beloonde, 
en hem, naar men zegt, ver-

• U G O . 

scheiden gewigtige betrekkingen 
toevertrouwde, waarin UGOLINI 
zich steeds met roem onder
scheidde. Hij overleed, hoog 
bejaard te Rome, en legde ge
durende zijn geheele leven eene 
groote verkleefdheid aan de 
godsdienst aan den dag. 

* UGOLINO DE LA GHERARDESCA 
(de graaf) een heer van Fm, 
in 1260 geboren, was hoofd 
zijner familie gebleven, na het 
vertrek der graven GERAKD en 
GALVANO, die prins GOOTADJN, 
uit het Zwabisch huis, op zijne 
onderneming tegen Nap&ls ge
volgd waren. Geroepen, om de 
partij der Gibellinen te leiden, 
en om zich naar het hoofd dei-
republiek van Pisa te plaatsen, 
wilde de graaf UGOUSO over 
zijne - medeburgers heerschen, 
en een nieuw vorstendom sticn-
ten, naar het voorbeeld oer 
DELLA SCALA'S van V«vM,'[„ 
der Viscorra's van Milane. fff 
het Pisaansch bestuur verydewe 
zijne listige aanslagen in «er-
zelver geboorte; in eenegevanj 
genis opgesloten, ontsnapte nu 
uit dezelve, en, door eenleger 

Florentijnen en bewoners vau 
Lueca ondersteund, dwong m 
zijne stadgenooten hem « ^ 
te roepen. Ereenigen tijd daarn* 
in geslaagd zijnde, om zicü. w 
kapitein-generaal der repuö»f 
te doen benoemen, bevestig0* 
hij zijn gezag, en ontdeedaw 
van zijne vijanden, hetzij an» 
dezelve te verbannen of te doe 
sneven. In één woord zU" 
buitensporigheden maakten m 
den geesel van zijn vader»»* 
Hij geraakte in oneenigheid m« 
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den aartsbisschop van Pisa, 
RUTGERDEUBAIMNI, eenheersch-
zuchtig prelaat, die zijnen on
dergang bezwoer, en den 1 
Julij 1288 het volk de wapens 
deed opvatten. De graaf UGOLINO, 
in zijn paleis aangevallen, werd, 
na eenen hevigen tegenstand, 
met drie zijner zonen en een' 
zijner kleinzonen, gevangenge
nomen. RÜTGEU liet deze vijf 
personen in eenen toren bij de 
stad opsluiten, sloot de poorten 
van denzelven, waarvan hij de 
sleutels in de Arno wierp, en 
liet hen in deze gevangenis den. 
hongerdood sterven. De gedich
ten van DANTE (Hel, 33.ehfd.), 
het penseel, de beitel, en de 
graveerstift van een aantal Itali-
aansche kunstenaars, hebbende 
levendigste belangstelling in den 
ongelukkigen UGOUNO doen ont
staan. Het tafereel zijner ver
schrikkelijke straf heeft tranen 
doen storten, terwijl zijne mis
daden , zoo als de heer DE SIS-
MONDI, een zijner levensbeschrij
vers, zulks aanmerkt, algemeen 
vergeten zijn. 

UGONIÜS (BÏATHIAS), bisschop 
. van Famagusta in Cyprus, in 

1507 overleden. Men heeft van 
hem: 1.° eene Verhandeling 
over de patriarchale waardigheid, 
bij wijze van zamenspraak, te 
Brescia, in 1507, in fol. gedrukt; 
— 2.° eene Verhandeling over 
de Concilicn, onder den titel 
van Synodia Ugonia de Conciliis, 
ibid, 1532, zeer zeldzaam, 
Venetië, 1563 , in fol. j goed
gekeurd, zegt men, bij eene 
breve van PAULCS III, ofschoon 

verscheiden'geleerden er onder- . , 
werpen in hebben aangetrof
fen , die aan critiek onderhevig 
zijn; men wil zelfs, dat het . 
werk, later met meer aandacht • 
onderzocht, te Rome werd af
gekeurd. 

•f- UIUCENS (JACOBDS AUBERTUS), 
den 1 Blei 1772, te Wierum, 
een dorpje in -de provincie Gro
ningen, geboren. Ofschoon slechts 
een boeren-knaap zijnde, open
baarde hij reeds vroegtijdig, eene 
buitengewone zucht naar onder
zoek en nasporing. Zijn eerste 
onderwijs in de dorps-school was 
zeer gebrekkig. Reeds in zijn 
5.e jaar verloor hij zijn' vader, 
en in zijn 8." begaf zijne moeder 
zich met hem naar Groningen, 
doch deze goede vrouw ontviel 
hem ook reeds, toen hij naau-
welijks zijn 11." jaar had bereikt. 
Daar echter zijne voogden en 
zijne onderwijzers aan de La-
tünsche school, welke hij in
middels bezocht, reeds spoedig 
de eerste vonken van zijnen 
aanleg en zijn vernuft ontwaar
den , zoo verzuimden eerstge-
noemden ook niet, oigi hem in 
de loopbaan van kunde en weten
schappen verder te doen voort-
streven. In zijne vroegste studiën ' 
gaf hij onophoudelijke blijken 
van zijn' ijver tot natuurkundig 
onderzoek en zucht lol overtui
ging, welke neiging door zijnen 
kundigen rector STKUCBTMEMER 
steeds onderhouden, ja zelfs 
aangewakkerd werd. In zijn 
17.e jaar ging hij tot de akade-
mische studiën over, en beoefende 
behalve de godgeleerdheid , die 

3 
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zijn hoofddoel moest zijn, bijna 
alle vakken van wetenschappen, 
en voornamelijk die, welke met 
de kennis der natuur in aan
raking kwamen. In 1795, werd 
hij tot doctor in de wijsbegeerte 
en meester in de vrije kunsten 
bevorderd, en nog in hetzelfde 
jaar werd hij candidaat in de 
godgeleerdheid. In 1796, werd 
hij in het gehucht Lellens als 
predikant beroepen, en bij de 
waarneming der pligten aan dien 
stand verbonden, verzuimde hij 
niet om zijne natuurkundige 
wetenschappen door onderzoek 
en oefening levendig te houden. 
Ia 1789 verwisselde hij zijne 
standplaats Lellens, met het 
meer aanzienlijke dorp Eenrum, 
dat hij eerst in 1815 verliet, 
om als hoogleeraar in de wis-
en natuurkunde aan de akade-
mie van Groningen op te treden, 
welke betrekking hij in Novem
ber van dat jaar aanvaardde, 
met eene plegtige redevoering 
Over den invloed der Landhuis-
houdkunde op het bestaan en de 
welvaart der maatschappij. Hij 
bekleedde deze betrekking met 
den meesten roem tot aan zijn' 
dood, na eene slepende ziekte, 

,' den 30 Mei 1825 voorgevallen. 
De hoogleeraar S. STRATINGH Ez., 
te Groningen, huldigde zijne na
gedachtenis door eene keurige 
redevoering, terwijl de geleerde 
jood j . JOJADA COHEN,

 ;s mans 
verdiensten verhief in eenen 
scnoonea Hebreeuwschen lijk
zang , «aast welken door hem 
f ™ „ W w t s c h e overzetting 

• G S S V H T * m n ^ h00g" 
S F B \ ? ' ***»*, mede eene 
fraatje, vrije Nederduitsche ver

taling geleverd heeft, in 1825, 
gezamenlijk in één stukje, te 
Groningen in het licht gegeven. 
Onder de .menigvuldige geschrif
ten van UILKENS willen wij slechts 
de volgende noemen: 1.° Korte 
schets der Natuurkunde, 1799; 
— 2.° Redevoeringen over de 
volmaaktheden van den Schep
per enz., 1801 —1815, 4 dl." 
in 8.f ° ; een werk, dat alleen 
genoeg is om zijnen naam on' 
sterfelijk te maken; — 3.° Na-
tuurkundig Schoolboek, 1798, 
het werk van drie achtereenrol' 
gende dagen en nachten, en 
met dat van den Heer Bo»,door 
de maatschappij t. N. v. 't Algem. 
met het gouden eermetaal be
kroond; — 4.° Verhandeling om 
de vooroordeelen omtrent het 
onweder, 1808,; — 5.° Beschrij
ving van demerkwaardigstevowj-
brengselen der natuur, nwe 

met dubbel goud bekroond; — 
6." Schoolboek over de natuur
lijke Historie; — 7.° de Kat* 
chismus der Natuur van MAR-
TINET, verkort en nagezien; — 
8.o Bekroonde prijsvraag «*# 
het nut der insekten, 1812;-" 
9.o Technoloqisch Handboek, 
1809 — 1819; —10.» Scliooi-
boekje over 'de Technologie '> — 
11-0 Merkwaardige natuurver
schijnselen 1814; tot dit geschri» 
gaven aanleiding de veel gerucht
makende verschijnsels van nei 
magnetismus enz. 

ÜLFEH) of liever Vte/B» 
(CORNIFIX COKFITO , graaf van), 
was de tiende zoon van eenen 
groot-kanselier van Deneparheih 
uit een der eerste huizen van W1 

rijk. CHRISTIAAN IV verhief hei» 
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tot groot-meester van zijn huis; 
en tot onderkoning van Noor
wegen , en deed hem met zijne 
natuurlijke dochter in den echt 
treden; maar FREDEUIK III, zoon 
en opvolger van CHRISTIAAN IV, 
die zijne heerschzucht vreesde, 
deed hem verscheiden onaange
naamheden verduren. Be graaf 
verliet heimelijk Denemarken, 
en nam de wijk naar Zweden. 
De koningin CHRISTINA ontving 
hem zeer wel, en gebruikte 
hem in verscheiden gewigtige 
onderhandelingen, maar toen 
deze vorstin afstand van den 
troon had gedaan, verviel hij 
bij de Zweden in ongenade., en 
werd hij gevangen gezet. Na 
het middel te hebben gevonden 
om te ontsnappen, begaf hij 
zich naar Koppenhagen, alvorens 
zich geregtvaardigd te hebben 
van de verdenking, waaronder 
hij verkeerde, van onbillijk ten 
opzigte van zijnen souverein ge
handeld te hebben. FREDERIK III 
liet hem alstoen in hechtenis 
nemen, en zond hem met de 
gravin, zijne vrouw, in balling
schap, naar het eiland Bornholm; 
maar kort daarna stond hij hun 
toetereizen. Naauwelijks waren 
zij vertrokken, of men beweerde 
eene verschrikkelijke zamenzwe-
.ring ontdekt te hebben, door 
den graaf tegen zijnen vorst 
gesmeed. Hij had, zeide men, 
aan den keurvorst van Bran
denburg voorgesteld, om den 
koning van Denemarken te ont-
troonen, en de kroon op het 
hoofd van eerstgenoemden vorst 
te doen overgaan. ULFE-LD werd 
den 24 Julij 1603, veroordeeld 

om gevierendeeld te worden, 
als overtuigd van de misdaad 
van gekwetste majesteit, ten 
opzigte van het hoofd van den 
staat. Het vonnis werd aan eene 
wassen beeldtenis ten uitvoer 
gelegd. Hij ontving het berigt 
hiervan, te Brugge, van waar' 
hij dadelijk vertrok, om zich 
naar Bazel te begeven, alwaar 
hij eenigen tijd, met driezijner 
zonen en eene dochter onbekend 
leefde; maar een geschil tus-
sc'hen een zijner zonen, en een 
burger der stad ontstaan, maakte 
hem" bekend. Gedwongen om 
deze schuilplaats te verlaten, 
zakte hij , ofschoon door de 
koorts behebt in een schip den 
Rijn af, toen hij Hoor de koude 
bevangen, in 1664, in den ou
derdom van 60 jaren overleed, 
en aan den voet van eenen boom 
begraven werd. 

* ULIN (JOANNES JACOBUS) , të 
Zurich, in 1570 geboren, was 
zeer ervaren in de Grieksche 
taal, welke hij in zijne geboor
teplaats met .roem onderwees. 
Hij • heeft veel over zoo wel ge
wijde als ongewijde onderwerpen 
geschreven, en men haalt onder 
anderen, de navolgende werken 
van hem aan: 1.° Oratio com-
plectens historiam protomarty-
rum Tigurinorum, Ragasi, 1628, 
in 4. t 0 ; — 2.° De religione on,-' 
tiqua S. S. FEHCIS et REGAUS, 
ibid. 1628, in 4.*° Hij overleed 
te Zurich, in 1639. — Een 
andere JOANNES JACOBOS ULIN , 
evenzeer te Zurich geboren, en 
in die stad in 1731 overleden, 
heeft nagelaten Miscellanea ve-

'4. 
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tera, nova, theologica, historica, 
in het Latijn en in het Hoog
duits* , Zurieh, 1722 —1724, 
3 dl.» 

*ULLERSTON(RICHARD), hoog
leraar aan de universiteit van 
Oxford,, en doctor in de god
geleerdheid, bloeide op het einde 
der 14.° en in het begin der 
15.e eeuw. Hij is bekend door 
eene verhandeling Be ecclesice 
reformatione, die hij in 1,408 
op verzoek van den kardinaal 
BOBERT, bisschop van Salisbury, 
schreef. De voornaamste artike
len, welke de schrijver er in 
behandelt, zijn: 1.° Over de 
verkiezing des Pauses; — 2.° 
Over de Simonie; — 3.° Over 
het misbruik dat van de kerke
lijke goederen wordt gemaald, 
— 4.° Over dedispensatiën;-— 
5.° Over de voorbehoudingen; — 
6.° Over de meerderheid der 
beneficiën;—7.° Over de hoogere 
beroepen; — 8.° Over de voor-
regten; -— 0.° Over het leven 
en de zeden der beneficiariussen; 
— 10.° Over de wijse, waarop 
de heilige diensten moeten gevierd 
worden. — Het hof van Rome 
wordt in 'dit in handschrift ge
bleven boek, dat in de biblio
theek der hoogeschool van Cam-
bridge bewaard wordt, niet ge
spaard. Hetzelve voert ten titel: 
Vragen van RICHARD, ter ver
dediging van de strijdende kerk. 
In het zeilde handschrift komt 
ook voor eene Verhandeling over 
de krtjgspligten, van denzelfden 
schrijver, vervaardigd op verzoek 
van KAREL B& COÜRTENAI, en 
aan HENDRIK, prins van Wallis, 
opgedragen. 

* ULLOA (JQANNES), een Spaan* 
sche Jesuit, onderscheidde zich 
in. zijne orde, door zijne gods
vrucht , en zijne uitgebreide the
ologische ervarenheid. Hij onder
wees de godgeleerdheid te Rome, 
in de Gregoriaansche universi
teit , met zooveel roem , dat zijn 
naam e r i n eere is gebleven, 
en dat men zijne lessen aan
haalt, als voorbeelden van dui
delijkheid, naauwkeurigheid en 
diepzinnigheid. Men heeft van 
hem:, l.o Theologia scholastica, 
Augsburg , 1719, 6 dl.» in lol; 
— 2.o De principio et fine mun-
di, ib. zelfde jaar. Hij bloeide 
in het begin der 18.° eeuw. 

ULLOA (don ANTONIO DE), een 
geleerde Spanjaard, te Sevilla, 
den 12 Januarij 1716 geboren, 
werd, nog zeer jong zijnde,jn 
de school voor de marine opge
nomen, ontving er onderwijs 
in de natuur-, wis- en sterre-
kunde, en werd snel bevorderd. 
In 1735, vergezelde hij niet 
don GEORGE JÜAN, de Fransche 
academici (BODGUER , LA CON-
DAMINE en GODIN) , door hun gou
vernement naar Peru gezonden, 
om de gedaante der aarde te 
bepalen. Op zijne terugreis naar 
Spanje, werd hij door de En-
gelschen gevangen genomen, die 
hem naar Londen vervoerden, 
alwaar hij met verscheiden ge
leerden in kennis kwam. De 
beroemde FOLKES , president der 
koninklijke akademie, werd zijn 
boezemvriend, die hem de vrij
heid en al zijne papieren deed 
wedergeven, welke de vrucht 
zijner waarnemingen op zijne 
reizen waren? ULLOA was zeer 
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ervaren in alle natuurkundige 
wetenschappen, in de kunsten, 
in verschillende takken van nij
verheid , en in al deze betrek
kingen bewees hij gewigtige dien
sten aan zijn land. Hij was het 
die in 1762 werd uitgezonden, 
om bezit te gaan nemen van 
Louisiana, en er een nieuw be
stuur te regelen. Ofschoon hij in 
deze onderneming, die door de 
gehechtheid der kolonisten aan 
de Franschen moeijelijk werd ge
maakt , niet slaagde, verzamelde 
hij ten minste de bouwstoffen tot 
een werk, dat hij in 1772, te Ma
drid in het licht gaf. Hij maakte 
het platina en deszelfs eigen
schappen bekend, en verspreidde 
een nieuw licht over deelectri-
citeit. Hij deed te Madrid het 
eerste metallurgisch laboratoruim 
oprigten, en het kabinet der 
natuurlyke historie met kostba
re voorwerpen verrijken. ULLOA 
hield zich te gelijkertijd bezig 
met de verbetering der aardrijks
kundige kaarten van Spanje. 
Men groef, volgens zijn ontwerp 
en plan, in Oud-Kastilië, een 
kanaal van scheepvaart en be-
sproeijing. Hij verbeterde ook 
de graveerkunst, en gaf mid
delen aan de hand om het druk-
lettergieten te vereenvoudigen. 
Het is op zijne ingeving dat het 
hof van Spanje, jongelieden met 

.jaarwedden naar vreemdelanden 
zond, ten einde zich in de 
vrije en werktuigelijke kunsten 
te oefenen. Het is ook aan zijnen 
onvermoeiden ijver, dat men de 
vermenging der wollen te dan
ken heeft, Churlas genaamd, 
gely'k aan die van Kantelberg, 

met die welke den naam van 
merinos dragen, uit welke ver
menging lakens van de eerste 
hoedanigheid ontstaan. Voor re
kening des'konings rigtte hij te 
Segovia eene fabrijk op, en eene 
;andere te Guadalaxara, waaruit 
lakens te voorschijn kwamen, 
welke met die van Frankrijk 
en Engeland, zoowel met be
trekking tot de vastheid der 
'kleuren, als tot de fijnheid, 
best konden wedijveren. KAREL 
III , zond aan GEORGE III, ko
ning van Engeland, de snede 
(coupe) van een volledig, zoo 
fijn kleed, dat het geheel in 
den zak gestoken, niet meer 
plaats innam dan een gewone 
zakdoek. Maar de hinderpalen, 
den handel in de weg gesteld, 
beletteden de verspreiding dier 
lakens in vreemde landen j de
zelve zijn bijna eeniglijk ver
spreid in Spanje en in de beide 
Amerika's. ÜLLOA verdiende door 
zijne werken de liefde zijner 
landgenooten, en de achting 
van zijnen vorst, die hem met 
eerbewijzen en weldaden over
laadde. Hij overleed op het ei
land Leon in 1795. Zijne voor
naamste werken zijn: 1.°Reise 
naar Zuid-Amerika, Madrid, 
1748, 4 dl.», in 4.*°, mede in 
het Fransch vertaald; — 2.» 
Noticias Americanas of Natuur-
en geschiedkundige geprekken 
over Zuid- en Noord-Amerika, 
Madrid, 1772, in <bM; — 3.° 
De seêmagt van Europa en 
Afrika, 2 dl.» ib. 1774; — 
4.° De zonsverduistering van 
1778, enz., ib. 1779. 

K 5 
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* ULLOA (don MARTINOS DE), 
een Spaansche levensbeschrijver, 
neef van den voorgaande, te Se-
villa in 1730 geboren, beoe
fende de wetten te Salamanca, 
en ontving er den doctoralen 
hoed; hij oefende gedurende ver
scheiden jaren, het beroep van 
advokaat te Madrid uit, alwaar 
de minister FLORIDA BLANCA, 
zijne talenten wist te waarderen, 
hem in zijne loopbaan behulp
zaam was, en hem tot den ge-
wigtigen post van voorzitter der 
koninklijke geregtskamer van 
Sevilla deed benoemen. Ondanks 
de werkzaamheden, aan dezen 
post verbonden, wist don MAR-
TINÜS nóg tijd aan andere stu
diën te wijden, en werken za-
•mentestellen, die met regt zijnen 
roem als letterkundige vestigden. 
De belangrijkste zijn: 1.° Ver
handeling over den geest en den 
oorsprong der Kastiliaansche 
taal, Madrid, 1770, 2 dlX, in 
4,t°, een zeer geacht werk, en 
dat ten bewijze verstrekt van 
de uitgebreide geleerdheid des 
schrijvers; — 2.» Verhandeling 
over het vaderland der Gothen, 
ib. 1781, in S.vo; — 3.o Verhan
deling over de reeks der konin
gen en over de eerste inwoners 
van Spanje, ibid. 1789, in 8.™ 
Deze geleerde verhandeling ver
spreidt veel licht over de Spaan
sche geschiedenis, en verbetert 

- "verscheiden dwalingen, waarin, 
verschillende schrijvers zijn ver
vallen ; —4.» Verhandeling om 
te dienen tot de tijdrekenkunde 
van Spanje, ibid. 1789, 2 dl.», 
in. 4.*°; i— 5.o Verhandeling over 
(Ie tweegevechten; e.° Ge
schiedenis der akademiën van 

Madrid, ibid. 1789, 4 dl.11, in 
4.t0 Dit is het uitgebreidste werk 
des schrijvers. De stijl van ULLOA 
is mannelijk, welsprekend en 
beknopt. Hij was lid der konink
lijke akademiën van geschied- en 
taalkunde; directeur der vader
landslievende maatschappij, en 
der akademie van schoone lette
ren van Sevilla. Hij overleed 
te Cordova in Februarij 1800. 

* ÜLWIILAS , GüLPHILAS of 
"WOLPHILAS , omtrent het midden 
der 4.e eeuw, bisschop der Go
then , welke Dacië en Thracië 
bewoonden. Zijne voorouders, 
uit Cappadocië oorspronkelijk, 
waren, volgens de getuigenis van 
PHILOSTÓRGUS, door de Gothen 
gevankelijk medegevoerd, toen 
die barbaren in 266, in Klein-
Azië vielen. Hunne gevangenen 
verspreidden de christelijke gods
dienst, en behielden eenen zeke
ren invloed, onder de meesters, 
welke zij onderwezen hadden. 
ULPHILAS, een der afstammelin
gen dier gevangenen, tot pries
ter verkozen zijnde, was bij de 
kerkvergadering tegenwoordig, 
welke de Arianen, in 360, te 
Konstanlinöpel belegden. In 377, 
kwam hij op nieuw te Konstan-
tinopel, door de Gothen belast, 
om aan VALENS een gewest te 
vragen, waarin het hun werd 
toegestaan, zich nedertezetten. 
Hij slaagde volkomen in zijne 
zending; en met toeslemming 
van VALENS , vestigden zich de 
Gothen aan den regter-oever des 
Donau's. Nadat er geschillen tus-
schen hen en de Homeinsche 
veldheeren waren ontstaan, werd 

: ULPHILAS op nieuw naar VALENS 
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gezonden, die zijne beden met I 
trotschheid van de hand "wees. 
Men -werd, den6 Augustus 378 , . 
handgemeen, en VALENS kwam, 
na een bloedig gevecht om het | 
leven. Het schijnt dat ULPHILAS 
in het zelfde jaar overleed. Deze 
prelaat is in de Kerk en bij de 
letteren beroemd geworden, door 
de vertaling welke hij vervaar
digde van de H. Schrift in de 
Germaansche taal. Hij volgt 
woordelijk den tekst, nieuwere 
B'yzantijnsche genaamd; zijne 
vertaling is des te kostbaarder 
voor de geleerden, welke de 
Noordsche oudheden beoefenen, 
daar zij het oudste geschreven do
cument aanbiedt, dat er in de 
Noordsche talen bestaat. De ver
taling van ULPHILAS is niet ge
heel tot ons gekomen. Hetgene 
wat er nog van i s , bestaat in i 
twee handschriften, waarvan het 
eene is de Codex Argentens, en 

. het andere de Codex Carolims; 
de eerste is in het licht versche
nen .- 1.° met den Gothischen 
tekst, en de Angel-Saksische 
vertaling, Dordrecht, 1665, 2 
dl.», in 4.t°; in 1(584, te Am
sterdam herdrukt; — 2.° met 
den Gothischen tekst, en daar
tegen over, de Zweedsche en 
Iersche vertaling, en de Vulgata, 
Stolcholm, 1671, in 4.t<>; — 
3.o met den Griekschen tekst 
en deLatijnsche vertaling, Weis-
senfels, 1805, in 4.t° In de 
Codex Argenteus, welke slechts 
het 'Evangelie bevat, zijn de 
evangelisten" in de volgende orde 
geplaatst: de H. MATHEUS , de 

. H. JOAKNES , de H. LDCAS en de 
H. MAECUS. De Codex Carolims, 
welke slechts eenige hoofddeelen 

van den brief van den H. PAULUS 
aan de Romeinen bevat, is in 
het licht verschenen, met den 
Gothischen tekst, en de Latijn
sche en Hoogduitsche vertaling 
tusschen beide, Brunswijk, 1762; 
herdrukt, üpsal, 1763', in 4.»°; 
Londen, 1772, en Lefyden, 1781. 
Men vindt in de uitgave van 
Weissen fels al de bijzonderheden, 
betrekkelijk dit, voor de gods
dienst en de letteren zoo kost
bare gedenkstuk. 

ULMANÜS (DOMITIUS), een be
roemde regtsgelëerde, was voogd, 
en later secretaris en minister 
van keizer. ALEXANDER SEVERUS. 
Hij verhief zich tot de waardig
heid van opperste der lijfwacht, 
die de aanzienlijkste des rijks is. 
Zijne verkleefdheid aan de hei-
densche bijgeloovigheden, boe
zemde hem eenen hevigen haat' 
tegen de christenen in, aan welke 
hij, onder eenen hem gunstigen 
keizer, al het kwaad berokken
de , waartoe hij in staat was. 
Hij werd door de soldaten der 
lijfwacht,* in het jaar 226 ge
dood. Er bestaan van hem 29 
titels van fragmenten, door ARI-
ANÜS verzameld, en die in eenige 
uitgaven van het Burgerlijk iegt 
voorkomen. 

ULMCH of ÜDALRicn{Heilige), 
bisschon van Augsburg, uit een 
beroemd huis van Duitschland, 

"in 973, in den ouderdom van 83 
jaren overleden, onderscheidde 
zich in zijn diocees, dooreenen 
apostolischen ijver. JOANNES XV 
plaatste hem in het concilie van 
Lateranen, in 993 gehoudiö, 
onder de Heiligen; dit ,fc;«** 
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eerste voorbeeld van heiligver
klaring door de Paussen plegtig-
lijk uitgesproken. De misbrui
ken, die in deze zaak waren 
geslopen, en de vereering aan 
personen bewezen, op al te on
beduidende bewijzen, die eer 
waardig gekeurd, noodzaakten 
eindelijk het zigtbaar Hoofd der 
Kerk, zich de uitspraak in der
gelijke aangelegenheden ,yoorte-
hehouden (zie ALEXANDER III). 
In het 9.e dl. zijner Kerkelijke 
Geschiedenis, schrijft de abbé 
BÉRAÜLT hem eenen Brief toe 
ten voordeele van het celibaat 
der geestelijken, en haal^ dezen 
brief andermaal met lof in het 
10.e deel aan: intusschen be
strijdt de aan den H. bisschop 
toegeschreven brief de wet van 
het celibaat; en de critici be
wijzen , dat deze brief onder
geschoven is. Zie ZACCARIA , 
Prmfat. ad Hist. polemicam de 
sancto coüibatu. 

ULRICH of UBALRICH, een mon-
nik van Cluny, te Regensburg, 
in 1018 geboren, en in het 

' klooster van Celle, in 1093 over
leden , was een der grootste lich
ten der klooster-orde. In het 
Spicilegium van dom ACHERI 
"vindt men van hem, eene ver
zameling der Oude wetten vari 
Cluny, welke kan dienen om 
«enige gebruiken zijner eeuw 
bekeBd; te maken: hij stond in 
verschelen kloosters in groote 
achting, ajs een werktuig ge-
s c h * t , « » - « de orde en gods
vrucht ia te onderhouden. 

ULHICH VAN j T O 6 l R 6 E N 

meester der Teutonfeche Ófl3uil 

sche orde, onderscheidde zich 
door zijnen moed, en sneuvelde 
in den beruchten slag van Tan-
nenberg, in 14Ï0 door JAGEIXO 
gewonnen. De Poolsche schrij
vers beschuldigen hem van 
heerschzucht en stijfhoofdigheid; 
doch de baron DE WAL regtvaar-
digt hem van dit verwijt in het 
3.e dl. van de Geschiedenis der 
Teulonische orde. 

* ULRIKA-ÉLEONORA , echtge-
noote van KAREL XI, en moe
der van den beroemden KAKEL 
XII, koning van Zweden, werd 
in 1656, te Koppenhagen gebo
ren. Zij was de dochter van 
FREDERIK III, koning vm Dene
marken*, en trad in 1680 met 
KAREL XI in den echt; zijbragt 
al de haren rang waardige deug
den mede op den troon, nwar 

haar gemaal wist dezelve in gee-
nen deele te waarderen. D^e-
opvliegende en, gierige vorst) 
maakte zich bij zijne volten 
gehaat, terwijl ÜLRIKAhetvoor--
werp hunner liefde was. w<m . 
KAREL XI hen met belastingen 
had overladen, ten einde zicft 
destebeter van hunne goederen 
meester te maken, rigtte mj 
tegen hen eene zoogenaamue 
liquidatie-kamer, eene soort van 
geregtshof op, dat bij alle Zwe
den luide klagten verwekte, ken 
aantal inwoners van Stokkom, 
tot volslagen armoede vervallen, 
doorkruisten onder oproenge 
kreten de stralen, en kwamen 
dagelijks aan. de deuren van net 
paleis, wanhopige toonen aan
heffen, en smeekten vruchteloos 
den koning, de liquidatie-kamer 
^ willen afschaffen. De konm-

Mr 
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gin, gevoelig voor hunne onge
lukken, verleende hun alle hulp, 
die in hare magt stond.' Zij gaf 
hun haar geld, hare edelgesteen
ten , hare meubelen, verkocht 
zelfs hare kleederen, en deelde 
de opbrengst onder hen uit. 
Maar deze hulpmiddelen waren 
nog op verre na niet toereikend, 
om in de behoeften dier onge-
lukkigen te voorzien; en daar 
zij niets meer had om hun te 

' geven, ging zij in, tranen smel
tende, zich voor de voeten des 
konings werpen, om zijne goe
dertierenheid of liever zijne regt-
vaardigheid, te gunste zijner 
eigene onderdanen inleroepen. 
Hij- was doof voor hare beden, 
en zeide haar op eenen strengen 
toon.- » Mevrouw, wij hebben 
u genomen om ons kinderen, 
en niet om ons raad te geven." 

. Sedert dat tijdstip namen zijne 
slechte behandelingen ten op-
zigte van de koningin nog toe; 
zij bezweek onder dezelve na 
eene langdurige ziekte, in April 
1693. Haar dood was eenalge-
meene rouw onder de Zweden, 
die haar als hunne bescherm
ster en moeder beschouwden. 

TJLWKA - ELEONORA , tweede 
dochter van KAREL Xl, koning 
van Zweden, en zuster van KA
KEL XII, werd in 1688 gebo-
ren. Zij bestuurde Zweden ge
durende de afwezigheid haars 
broeders, met eene wijsheid , 
die deze vorst moest bewonde
ren. Na den dood van dezen 
vorst, werd zij in 1719, door 
de algemeene stemmen der na
tie als koningin uitgeroepen. 
Zij stond in het volgende jaar 

de kroon af aan haren echtge
noot FUEDEBIK, erf-prins van 
Hessen-Cassel; maar zij regeerde 
met hem. De te Stokholm ver
gaderde staten, bewogen deze 

• vorstin om op eene pleglige wijze 
van alle erfregten op den troon 
afstand te doen, ten einde daar
door denzelven enkel van de 

- vrije keuze der natie te ont
vangen. De monarchale magt 
werd alstoen afgeschaft: de sta
ten schreven eenen vorm van 
bestuur voor, welken zij door 
de vorstin deden bekrachtigen} 
het gezag des troons werd ge
temperd door dat der staten en 
des senaats. IJLRIKA-ELEONORA 
overleed den 6 December 1744. 
Met haar stierf de dynastie van 
Ttveebruggen uit, die sedert KA-
REL X den Zweedschen troon 
bekleed had. 

* ULSTAD (PHILIPHJS) , een 
geneesheer, te Neurenberg, in 
1485 geboren; bij verwierf veel 
roem in zijne kunst, die hij te 
Freyburg met eere en gedurende 
verscheiden jaren uitoefende. Hij 
overleed in de eerste helft der 
zestiende eeuw en heeft nagela
ten : 1.° De epidemialractatus, 
Basilim, 1526, in 8.vo; — 2.° 
Ccehm philosophorum, sm de 
seerelis naturce lïber, enz. Ar-
gentoraii, 1528, in fol., Parijs 
1544, in 8.™ 

ULBG-BEIG, een Perzisch vorst, 
die zich op de sterrekunde toe
legde. Zijn Catalogus der vaste 
sterren, voor het jaar 1434 ver
beterd , werd in het licht ge
geven , door den geleerden THO
MAS HÏDE , te Oxford, 1S6S, 
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in 4. t 0 , met zeer belangrijke 
aanteekeningen (zie FLAMSTEED). 
Nog schrijft men hem een werk 
toe, over de tijdrekenkunde 
getiteld: Epochce celebriores Cha-
tuïorum, Syro-Grcecorum, Ara-
bum, Persarum et Charasmiorum. 
Deze Latijnsche vertaling is van 
JOANKBS GREAVES , die te Lon
den, in 1650 met het oorspron
kelijk Arabisch in 4. t 0 , in het 
licht werd gegeven.- Deze vorst 
•werd, in 1449, na te Samarcand, 
omtrent veertig jaren geregeerd 
te hebben door zijn' eigen zoon 
van het leven beroofd. 

* UNIE (don LODEWIJK FIR-
MINDE CARVAJAL T VARGAS, graaf 
der), een Spaansch veldheer, te 
Lima, in Augustus 1752 gebo
ren, begaf zich reeds in den 
ouderdom van 12 jaren, in het 
regiment der Spaansche gardes, 

. en had eene snelle bevordering. 
Hij behoorde tot het Fransch-
Spaansche leger, dat in 1779, 
Gibraltar berende, daarna tot 
dat, hetwelk in 1781 MinorUa 
veroverde. Hij kwam vervolgens 
voor Gibraltar terug, en onder
scheidde zich aldaar door zijne 
dapperheid. Hij was in 1791, tot 
veldmaarschalk benoemd,. toen 
hij naar de kusten van Afrika 
werd gezonden, met het leger 
door den generaal COÜRTIN aan
gevoerd, en dat bestemd was 
ter ondersteuning van Oran. 
Men had aan zijne tegenwoor
digheid van geest en aan zijne 
dappertól het behoud van, den 
toren del Maeèniento te dan
ken , welke de mooren met 
eene aanzienlijke strijdmast be
legerden. Tijdens, den oorlog 

van Spanje met de Fransche 
republiek, diende hij als tweede 
beveldhebber onder don RICAR-
DOS, en droeg grootelijks, bij 
tot de overwinningen van dien 
veldheer. De graaf der UNIE 
onderscheidde zich meer bijzon
der in den slag van Trouillas 
(22 September) in dien van 
Gerat (26 November), en gaf 
bij elke gelegenheid bewijzen 
van beleid en dapperheid. Na
dat don RICARDOS overleden was, 
en dat O'REILLY, die hem was 
opgevolgd, hem slechts weinige 
maanden overleefd had, zoo riep 
de keuze des konings den graaf 
der UNIE, tot het opperbevel 
van het leger, Roussülon^ ge
naamd, en te gelijkertijd werd 
hij benoemd tot kapitein-gene
raal van Katalonië, en president 
van het koninklijk landvoogdij-
schap van dat gewest (1794). 
Maar hij, die in den tweeden 
rang geschitterd had, telde,tot 
den eersten gestegen, niet an
ders dan tegenspoeden. M 
beproefde eenen aanval, om «e 

sterkte Bellegarde te ontzetten, 
en hij werd nadrukkelijk terug
gedreven. Daar hij deze neder
laag meende te moeten wijten, 
aan een corps van -6000 man, 
hetwelk 'niet bij tijds was aan
gekomen, zoo liet hij hetzelve 
geheel ontwapenen. De veront
waardiging werd algemeen, toen 
hij een dag-bevel liet afkondigen» 
hetwelk bepaalde, dat verschei
den officieren van dat corps, 
door de legerplaats, en in het 
gezigt van het geheelé leger, 
moesten wandelen, met eenen 
spinrok in plaats van degen op 
z'öde. Het is onnoodig te zeg-
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gen, dat geen der officieren zich I 
aan zulk een even zoo eigen
zinnig als onteerend bevel on-
'derwierp: zij vereenigden zich 
gezamenlijk, besloten om zich 
tot het uiterste te verdedigen, 
en vraagden om hun ontslag. 
Men gaf hun zulks eerst na 
eenige maanden gevangenschap. 
Voor het overige v/as de kwade 
uitslag van den aanval op Bel
ief/arde, slechts het gevolg van 
kwalijk beraamde maatregelen. 
Van dien oogenblik af verloor 
de graaf der UKIE ' het vertrou
wen van zijn leger, dat hem 
niet dan met tegenzin gehoor
zaamde. Men bereidde.zich voor 
tot eenen algemeenen slag, ten 
einde de sterkte van Figueras 
te dekken. De graaf'der UNIE 
rekende veel op zijne verschan
singen, en meer, bijzonder op 
eene zeer sterke en hooge bat
terij , die naar zijne meening de 
republikeinen moest verpletteren. 
De strijd begon, de Franschen 
worden'eerst teruggedreven; doch 
vernieuwen weldra den aanval 
en bestoken de geduchte bat
terij, die een vervaarlijk vuur 
op hen uitbraakte. De grond 
wordt met hunne lijken bedekt, 
die op elkander gestapeld, ,den 
aanvallers als tot slormladder 
dienen. De batterij wordt met 
geveld bajonnet veroverd, en 
bijna gelijktijdig bevindt zich 
het Spaansche leger in eene 
volslagene verstrooijing. Men 
moet der heldhaftige dapperheid 
van den graaf der UNIE regt 
doen wedervaren: hij was overal, 
geen gevaar schrikte hem af; 
doch vruchteloos trachtte hij 
zijn leger weder te vereenigen. 

Eindelijk door de scherf eener 
granaat, in de borst gekwetst, 
viel hij dood ter aarde. De 
Spanjaarden weken hierop in 
allerijl naar Gironne, en deze 
zegepraal verschafte weinige da
gen daarna aan de republikei
nen het fort van Figueras, dat 
de bevelhebber hun overgaf,, 
zonder töetestaan dat men den 
minsten tegenstand bood. De 
Fransche generaal liet het lijk 
van den graaf der UNIE bij zich 
brengen, aan hetzelve het hoofd
haar afsnijden, en hetzelve onder 
zijne officieren verdeelen, als 
een bewijs van hulde aan de-
dapperheid van zijnen vijand 
toegebragt. Hij gaf' het lijk aan 
de Spanjaarden terug op ver
zoek van den hertog DE SAN-
CARLOS, vader van den graaf 
der* UNIE, en groot-vader van 
den hertog DE SAN-CARLOS, die 
FERDINAND VII, in zijne gevan
genschap te Valencay vergezelde, 
en die in 1828 o'verleed. * 

* UNROCH I (HENDRIK of ERICH) , 
hertog'van Fr bul, onderscheidde 
zich. door zijne dapperheid en 
door zijne getrouwheid ten op--
zigte van KAREL den Groote. 
De Hunnen waren nog steeds 
oproerig, en schenen op nieuw 
het rijk en de Kerk te bedreigen. 
De Fransche vorst zond in 795 
UNROCH tegen hen op, die naar 
Pannonië trok, en de Hunnen in 
een' slag versloeg, waarin twee 
hunner bekwaamste legerhoofden 
sneuvelden. Van de eene over
winning tot de andere, trok hij 
op hunne hoofdstad aan, maakte 
zich meester van dezelve, zoowel 

j als van de onnoemelijke schak-
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ten, welke ATTILA in de talrijke 
door hem veroverde gewesten 
had verzameld. Hij liet al deze 
schatten aan KAKEL den Groote 
ter hand stellen, die een gedeelte 
derzelve aan Paus ADÏUANUS I 
ten geschenke gaf, en het overige 
onder zijn soldaten verdeelde. 
De Hunnen, die zich steeds 
weder van hunne verliezen her
stelden , werden nog tweemalen 
aangevallen en overwonnen door 
UNROCH, die hun den vrede 
enkel verleende op voorwaarde 
dat zij zich aan den keizer 
zouden onderwerpen, en het 
doopsel ontvangen. Een hunner 
aanvoerders, THEUDONgenaamd, 
christen geworden zijnde, leefde 
sedert langen tijd aan het hof 
van KAREL den Groote, en had 
aan deze laatste oorlogen geen 
deel genomen. Maar, 'toen hij' 
zijne natie geheel onderworpen 
en van hare dapperste veldhee-
ren, beroofd zag, verliet hij 
plotseling het hof, begaf zich 
naar zijne landgenooten, moe
digde hen andermaal aan tot 
den opstand, en stelde zich aan 
hun hoofd. UNROCH trok in 
799 tegen hem op, overwon 
hem volkomen, en nam hem 
gevangen; maar door eene werp
spies doorboord, stierf hij te 
midden dier zegepraal. De mui-
leling THEDBON werd op bevel 
des keizers onthoofd. 

* ÜNTZEUOfÜNZER(MATHTAS) 
een beroemde arts te Hall &. 
Saksen geboren, studeerde aan 
verschillende universiteiten van 
Duitschland en Italië, en'ein
digde zijnen leergang te Bazel, 
alwaar hij den doctoralen hoed 

ontving. Hij oefende de ge-
geneeskunde in Zivilserland en 
in zijn geboorteland met het 
beste gevolg uit. Men heeft 
van hem: 1.° He nephritide, 
seurenumcalculo, Hall, 1614, 
in 4. t0; — 2.° De lue peslifera 
libritres, ibid, 1615, in 4.'"; 
— 3.o Tractatus medko-clnj-
miei, septem libri etc. ibid, 
1634, in 4.'°; — 4.° De sulfure 
tractatus medico-chymicus ibid, 
1629, in 4.*° UNTZER overleed 
in 1620. 

* UNZEU (JOANNES AUGUSTUS), 
een Duitsche genees- en letter
kundige, in 1727, te Balie, 
in het hertogdom Maagdelmrg 
geboren, oefende de geneeskunde 
uit, in zijne geboorteplaats, 
te Hamburg en te AUona, al
waar hij e'enen buitengewonen 
opgang maakte, en' alwaar.mj 
den 2 April 1799 overleed, w 
voornaamste zijner talrijke wer
ken zijn l.o Meuive, leer Be
trekkelijk de aandoeningen onser 
ziel en de verbeeldingskracht, 
Halle, 1746 in 8s°, welke veel 
tegenspraak vond; .— 2.° «f 
duchten over den slaap_ «»' f̂ 
droomen, zelfde jaar in : 8,TOj 
— 3." Wijsgeerige bespiegf»l9en 

van het mènschelijke %cna<M», 
1750, in O.™ . . _ 4.o de M> j» 
Geneeskundig Dagboek, 1'° 
tot 64, Hamburg, in 8'v0> f 
werk werd in het Zweedscn, 
Deensch en Nederduitsch ver
taald; — 6.o Verzameling^ 
geschriften en verhandehng*® 
over de natuur- en geneeskunaft 
Hamburg, 1768, 3 dl.", in 

8.™; welke in Duilshlandf^-
zeer verscheiden uitgaven heeft 
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gehad, en in het Deensch en 
Nederduitsch is vertaald; — 6.° 
Handboek der geneeskunde, Ham
burg , 1770, 2 dl.», in 3.™; 
een werk dat evenzeer verschei
den uitgaven heeft gehad, en 
mede in het Deensch en Ne
derduitsch vertaald is; — 7.° 
Physiologie der dierlijke natuur 
in de levende ligchamen, Leip-
sig, 1771, in 8,™; _ 8.° Phy-
siologische nasporingen, betrek
kelijk de beoordeelingen der 
Physiologie van UNZER , leipzïg, 
1773, in 8.w Hij is een der 
medewerkers aan het Hambur
ger-Magazijn geweest, enz. — 
Zijne echtgenoote, JOANNA CHAR-
IOTTE ÜNZER , in i782 over
leden, heeft in het licht gegeven 
Gedichten en Grondbeginselen 
van gedrag en wijsheid voor de 
vrouwen, 2.c uitg. 1767. 

UPTON (NICOLAAS), een En-
gelschrnan, was in 1428 bij 
het beleg van Orleans tegen
woordig. Hij was later kanonik 
en onderwijzer of grootzanger 
van Salisbury. EDUARD BISSJEUS 
heeft eene verhandeling van dien 
kanonik in het licht gegeven, 
getiteld: De studio militari, met 
andere dergelijke werken veree-
nigd, Londen, 1554, in fol. 
UPTON leefde nog • in het jaar 
1453. 

URAKIDS (HENDRIK) of VONBEJI 
HIMMEL , een priester en ervaren 
letterkundige, te Rees, in het 
hertogdom Kleef, tegen het einde 
der 15.e eeuw geboren, werd 
rector van het collegie van Em
merik, alwaar hij gedurende 

XXIV DEEL. 

vijf-en-twintig jaren, met den 
meesten ijver aan het onderwijs 
der jeugd werkte , en in 1579 
overleed, ÜRANIUS was grondig 
ervaren in het Latijn, Grieksch 
en Hebreeuwsch; met deze be
kwaamheden paarde hij eene 
groote godsvrucht, en eene on
kreukbare verkleefdheid aan het 
geloof zijner vaderen. Men heeft 
van hem: 1.° Grammatica He-
brmce Compendium, 1559, in 
12.mo; — 2.° De usu litterarum 
senilium, Keulen, 1570: een 
werk, dat met het voorgaande 
in verband staat; — 3.° De 
re nummaria, mensuris et pon-
deribus, Keulei\, 1569, in4. t 0; 
— 4.° Commendatio lingum Grce-
cce, Keulen, 1571; — 5.° Gram
matica Laiina, Keulen, enz. 

URBANOS (Heilige), een leer
ling van den H. Apostel PADLUS 
(Rom. XVI, 0 ) , was Bisschop 
van Macedonië; maar men weet 
niets bijzonders van zijn leven. 

URBANÜS I (Heilige), Paus na 
GALIXTOS . I , den 22 October 
223; werd onder de regering 
van ALEXANDER SEVERUS , den 
25 Mei van het jaar 230, voor 
het geloof van J. C. onthoofd. 
Als een apostolisch man had hij 
zijne waardigheid bekleed. 

URBANÜ9 II, vroeger Omro of 
ODBON genaamd, een religieus 
van Cluny, te Chatillon-sur-
Marne geboren,, geraakte tot de 
eerste posten zijner orde. GRE-
GORIDS VII, even als hij een 
benediktijner, met zijne gods
vrucht en kunde bekend, ver-
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eerde "hem met liet Roornsche 
purper. Na Paus VICTOR I II , 
werd hij den 12 Maart 1088, 
op den Stoel van den,H, PEXEUS 
geplaatst. Hij gedroeg zich met 
vele voorzigtigheid, gedurende 
de scheuring van den onwetti-
gen Paus GMBERT. In 1095, 
hield hij de beroemde kerkver
gadering van Clermont, in Au-
vergne. Er werd in bepaald, dat 
men zoude communiceren, door 
afzonderlijk het ligchaam en het 
bloed van J. G. te ontvangen; het
welk aanduidt, dat het gebruik 
nog bestond, om onder beide ge
daanten te communiceren; maar 
men voegde bij dit besluit: In
dien er gëene noodzakelijkheid 
of eenige voorzorg beslaat, die 
noodzaakt anders te handelen ; 
een onbetwistbaar bewijs dat> 
zulks slechts een besluit van 
tucht was. Men kondigde aldaar 
ook den eersten kruistogt aan, 
ter herovering van het Heilige 
Land. De bedevaarten der chris
tenen van het Westen naar de 
heilige plaatsen gaven aanlei
ding tot dit verbond. Be mu
zelmannen stonden, wel is waar, 
aan de christenen hunne onder
danen, de vrije uitoefening hun
ner godsdienst toe; zij vergun
den de bedevaarten; trokken 
zelve naar Jeruzalem, dat zij 
het Heilig Huis noemden, en 
waarvoor zij eerbied» hadden i 
doch vierden zij hun' haat je
gens de christenen op duizen
derlei wijze bot: zij overlaadden 
hen met schattingen, hielden hen 
van alle posten en bedieningen 
verstoken, en dwongen hen 
zich te onderscheiden, door het 
dragen vaneen kleed, dat bij 

hen voor verachtelijk werd ge»-
houden; eindelijk verboden zij 
hun nieuwe kerken te bouwen, 
en hielden hen in eenen dwang, 
die als eene onafgebrokene ver
volging kon beschouwd worden. 
Deze barbaren dreigden daaren
boven , de overige gewesten der 
christenheid, en zelfs Europa, 
te overweldigen, zoo als zij 
zulks later werkelijk deden- Deze 
overwegingen wekten den ijver 
van URBANUS Hop~(zieBERNAR-
DUS,' GoDEFRIDÜS VAN BoüJIXOrf, 
LÓDEWIJK VII enz.). JJiuu"DS 
overleed te Rome, oen 29 Mij 
1099. Men heeft, van hem negen
en-vijftig Brieven, in de Conctiien 
van LABBE. Hom RUINART neen 
zijn Leven in het Latijn beschre: 
ven; hetzelve is even zoo haai 
als belangrijk. Men vindt het w 
de Nagelatene werken van am 
MABILLON. PASCHAUS II volgttö 

hem op. , 

ÜRBAMJS III, vroeger üwtëf 
P R I T O U Of ClUVELU.geÖ» 
in het Milanesche geboren!, w * 
na LÜCIUS III, op het einde van 
November 1185 , tot Paus ver
kozen. Hij had groote gescniueu 
met keizer FREDEBJK B t f " W 
SA, betrekkelijk het grondgebied, 
door de gravin MATHIM>A> <W> 
de Kerk van Home nagelaten, 
en overleed te, Ferrarayaeax 
October 1187, na het noodlottig» 
berigt te hebben ontvangen.w 
inneming van Jeruzalem <w • 
SAIADIN. Het was dit verlies -
dat zijn laatste uur verhaastte, 
zoo levendig was zijne herae 
lijke bezorgdheid. GREGOBIO» 
VIII volgde hem op. 
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URBANUS IV (JACOBUS PANTA-
LEON), bijgenaamd de Gourt-Pa-
lais, te Troyes, in Champagne 
geboren, was de zoon van eenen 
schoenlapper, verhief zich door 
zijne verdiensten, en werd ach
tereenvolgend aartsdiaken der 
kerk van Luik, bisschop van 
Verdun, patriarch van Jeruza
lem. Na deu dood van ALEX-
ANDER IV, werd hij , den 29 
Augustus 1261, op den Pause-
lijken Stoel geplaatst. Hij schreef 
eenen kruistogt uit tegen MAN-
FRED, overweldiger van het ko
ningrijk Sicilië, welke Sarra-
cenen op het grondgebied der 
kerk had gezonden. Deze Kor
den werden door de kruisvaar
ders overwonnen , en de Paus 
gaf het koningrijk Sieilië, aan 
KAREL VAN ANJOU, broeder van 
den II. LGDEWIJK, koning van 
Frankrijk. In 1263, stelde hij 
het feest in van het H. Sacra
ment, dat hij voor de eerste i 
maal vierde, op den donderdag, 
na het octaaf van Pinksteren, 
1204. Hij liet het officie van 
dat feest door den H. THOMAS 
VAN AQUINO zamenstellen; dit 
is hetzelfde wat wij nog gebrui
ken (zie THOMAS VAN AQUINO). 
Maar daar Paus URBANÜS in het
zelfde jaar te Perosa overleed, 
werd het vieren dezer plegtig-
heid gedurende meer dan veertig 
jaren gestaakt. Zij was'reeds 
aanbevolen, in het jaar 1246, 
door B.OBERT DE TOROTE, bis
schop van Luik, bij gelegenheid 
der openbaringen, welke eene 
heilige religieuze JULIANA (zie 
dat artikel) genaamd, dienaan
gaande gehad had. Men heeft 

van URBANUS IV, eene Omschrij
ving van den Psalm Miserere, 
in de bibliotheek der kerkva
ders, en een-en-zestig Brieven, 
door MARTENNE in zijne schat
kamer enz. medegedeeld, welke 
tot de kerkelijke en ongewijde 
geschiedenis van den tijd kun
nen dienen. 

URBANUS V (WILLESJ DE GRI-
MOALD) , zoon van den vrijheer 
van ROURE en van EMPHEUSE 
DE SEBRAN, zuster van den hei
ligen ELZÉAR , te Grisac, in het 
diocees van Mende geboren, be
gaf zich onder de Benediktijnen, 
en werd abt van Saint-Germain 
d'Auxerre, daarna van St. Vic-
tor van Marseille. Na den dood 
van INNOCENTIÜS VI , in 1362, 
verkreeg hij de Pauselijke waar
digheid. De H. Stoel was toen
maals te Avignon gevestigd; UR
BANUS V, verplaatste denzelven 
in 1367 weder naar Rome. Hij 
werd aldaar met groote vreugde 
ontvangen, te meer, daar sedert 
het jaar 1304, toen BENEDÏCTUS 
XI die stad verliet, er geen Paus 
zijn verblijf had gehouden. In 
1370, verliet URBANÜS Rome, 
om zich weder naar Avignotf 
te begeven, met oogmerk ech
ter , om later voor goed naar 
de hoofdstad der christen-wereld 
terugtekeeren. De H. BRIGITTA 
liet hem zeggen, die reis niet 
te ondernemen, wijl hij dezelve, 
niet ten einde zoude brengen. 
Hij vertrok niettemin, en kwam 
den 24 September te Avignon 
(zie GREGORIÜS XI) aan, alwaar 
hij dadelijk door eene hevige 
ziekte werd aangetast, die hem 

2 : ' 
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den 19 December daaropvolgende 
in het graf sleepte. Zijn stoffe
lijk overblijfsel, werd kort daarna 
naar de abdij van SL Viclor, 
te Marseille vervoerd j de mira
kelen , die bij zijn graf plaats 
hadden, deden hem door ver
scheiden kerken als heilig ver
eeren 5 te Avignon wordt zijn 
feest op den 19 December ge
vierd. URBANÜS V had verschei
den kerken gebouwd, verschil
lende kapittels van kanoniken 
gesticht, zijn bestuur onder
scheiden , door het beteugelen 
der haarkloverijen, den woeker, 
de ongeregeldheden der geeste-

' lijken, de simonie, en de meer
derheid van beneficiën; hij liet, 
ter vereering der geloovigen, de 
hoofden van de H. H. PETRUS 
en PAÜLUS , in de kerk van La-
termen uilstellen; hij onderhield 
steeds duizend scholieren, aan 
de verschillende hoogescholen, 
en voorzag dezelve van alle noo-
dige boeken. Te Montpellier 
slichtte hij een collegie voor 
twaalf studenten' in de genees
kunde. Men heeft van hem eenige 
weinig belangrijke brieven. 

URBANÜS VI (BARTHOLOMEUS 
PRIGNANO), te Napels, geboren, 
en aartsbisschop van Bari, werd 
den 9 April 1378, op den Stoel 
van den H. PETRUS verheven. 
Vijftien der kardinalen, die vijf 
maanden vroeger URBAISÜS ver- 1: 
kozen, en hem gedurende drie |j 
maanden, zonder den minsten 
tegenstand, ais Paus erkend had
den , gebelgd, naar men zegt, 
over de al te grool© gestrengheid 
van dien Opperpriester, verko
zen op den 21 September des 

zelfden jaars ROBERT VAN GE-
NEVE , die den naam van CLE-
MENS VII aannam (zie GEKEVE), 
Deze dubbele verkiezing was de 
oorsprong eener even zoo lang
durige als treurige scheuring in 
de Kerk. URBANÜS werd erkend 
door het grootste gedeelte van 
het Duitsche rijk, door Bohème, 
Hongarije en Engeland. In 1383 
liet de JPaus in Engeland eenen 
kruistogt prediken tegen Frank
rijk en tegen Paus CLEMENS VII, 
zijnen mededinger, en, om den-
zelven te kunnen doorzetten, 
beval hij de ligting eener geheele 
tiende op al de Kerken van En
geland; maar deze onderneming 
had weinig gevolg. URBANÜS deed 
zes zijner kardinalen in hechte
nis nemen, welke zamengezwo-
ren hadden, om hem te doen 
afzetten en als ketter te ver
branden. Deze zamenspanning 
bestond werkelijk. Na hen de 
pijnbank te hebben doen verdu
ren deed URBANÜS de schuldigen 
sterven. Hij zonderde er sleclitó 
een' kardinaal-bisschoo van Ion-
den van uit , dien hij op ver
zoek des konings van Engeland 
uitleverde. Hij overleed in lom 
na drie belangrijke instellingen 
te hebben gedaan. De eerste 
was van den tusschentijd van 
het jubilé te verminderen; »J 
bepaalde denzelven op 33jaren, 
terwijl hij. zich op het gevoelen 
grondde, dat J. C. dat getal 
jaren op de wereld heeft geleefd. 
De tweede was de instelling 
van het feest der bezoeking van 
de H. Maagd. Eindelijk bepaalde 
hij> dat men, ondanks eewg 
interdict, op het feest van het 
ff- Sacrament, de H. Mis zou 
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mogen opdragen, en dal degene 
welke het H. Sacrament (viati
cum) van de kerk tot bij eenen 
zieke, en van den zieke tot in 
de kerk zouden vergezellen, 
honderd dagen aflaat konden 
verdienen. De schrijver van het 
Leven van GREGORIÜS XI, en 
der geschiedenis der daaropvol
gende verkiezing, voorkomende 
in de Fies etc. (Levensbeschrij
vingen der Paassen van Avignon), 

, door BOSQUBT , stelt alle pogin
gen in het werk, om de wet-

i tigheid der verkiezing van UR
BANÜS - krachteloos te maken; 
maar ABRAHAM BZOVIUS en Ono-
RICH RAINALM, voortzetters der 
Kerkelijke jaarboeken, hebben 
een aantal oorkonden verzameld, 
die het tegendeel bewijzen. Pa
ter PAPEBROCII verhaalt in het 
PropylcEum, op eene zeer uit
gebreide wijze de Geschiedenis 
dezer verheffing, door een' ge-
lijktijdigen, schrijver, welke ge
schiedenis URBANÜS VI in alles 
zeer gunstig is. BOMFACIDS IX 
was zijn opvolger. 

URBANÜS VII, een Romein, 
vroeger JOANNES BAPTISTA CA-
STAGNA genaamd, en kardinaal, 
onder den titel van den heiligen 
MARCELLUS, verkreeg de tiara, 
na Sixxus V, den 15 September 
1590. Zijne godsvrucht en ge
leerdheid gaven groo Ie verwach
tingen van zijn bestuur; maar 
hij overleed 12 dagen na zijne 
verheffing. Zijne onderwerping 
bleek in zijne laatste oogenblik-
ken. De Heer, zeide hij alvorens 
den geest te geven , ontstaat mij' 
van de banden, welke mij nood

lottig hadden kunnen zijn. GRE-
GORIBS XIV volgde hem op. 

URBANÜS VIII, van Florence 
(MAFFEO BARBERIMO) , beklom 
den Pauselijken troon, na GRE
GORIÜS XV, den 6 Augustus 
1623. Hij vereenigde het her
togdom Urbino met den heiligen 
Stoel, keurde de orde der Vi
sitatie goedj en vernieligde die 
der Jesuitessen. De Paus vaar
digde in 1642 eene bulle u i t , 
welke die van Pius V tegen 
BAIUS en anderen vernieuwde, 
welke verbieden" om over on
derwerpen der genade te han
delen. De zelfde bulle van 
URBANÜS verklaart dat de •Au» 
gustinus van 'JANSENIUS reeds 
veroordeelde stellingen bevat. 
Hij overleed in 1644, na alles 
te hebben vervuld, wat men 
met regt van eenen deugdzamen 
en verlichten Paus mag ver
wachten. Zijne gematigdheid en 
voorzigtigheid kenmerkten zich 
voornamelijk in de zaak van 
GALILEÏ, waarbij hij zich be
paalde om diens dogmatiserende 
inborst te beteugelen, zonder 
zich in het minst intelaten met 
zijn gevoelen, alsslerrekundige 
stelling. GALILEÏ zelf prijst de 
goede handelwijze van dien'Paus, 
die hierin het gedrag van PAU-
LUS V (zie dat artikel en GALILEÏ) 
volgde. URBANÜS was zoo wel 
met het Grieksch bekend, dat 
men hem de Attische bij noemde. 
Ook slaagde hij wel in de La-
lijnsche dichtkunde. Hij ver-
boterde de lofzangen der Kerk. 
Zijne gewijde Latijnsche dicht-. 
werken zijn in het Loiwre fö 

; 3 
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Parijs, in fol. onder dezen titel 
gedrukt': MAFFEÏ BARBERINI poe-
mata. De voornaamste dier 
stukken zijn: 1." Omschrijvingen 
van eenige Psalmen, en eenige 
lofzangen van het oude- en 
nieuwe Testament; —• 2.° Ge
zangen en Oden op de feesten 
des' Heeren,, der heilige Maagd 
en van verscheiden Heiligen; 
— 3.° Puntdichten op verschei
den beroemde mannen. Deze 
verschillende werken bezitten 
verhevenheid, doch schieten te 
kort in vuur en verbeelding. 
Men heeft ook van hem Italï-
aansche Gedichten, Rome, 1640, 
in 12.mo Het was URBANÜS VIII,' 
die van de kardinalen, aan de 
drie kerkelijke keurvorsten, en 
aan den grootmeester van Maltha 
den titel van Uitmuntendste (emi-
nentissime) gaf. 

UEBANDS VAN BELLÜNO (VAIE-
JUANUS of BOLZAPTOS) , een Fran-
cislcaner religieus, en leermeester 
van Paus LEO X, overleed in 
1524, in den ouderdom van 
84 jaren; hij is , volgens Vos-
sios, de eerste, welke in het 
Latijn, eene Grieksche spraak
kunst, heeft in het licht gege
ven , die eenige belangstelling 
verdient, Parijs, 1543, in4. l° 
Ook heeft hij onder den titel 
van Thesaurus Comucopim, Ve
netië, U96, in fol. eene ver
zameling van oude spraakkun
sten geleverd. 

ÜRCEüs (A-HTONIOS), bijgenaamd 
Cofrus,mnm,\zHerberiam 
het hertogdom Modem geboren, 
onderwees onder het genot eener 
aanzienlijke belooning de schoone 

letteren te Fmii. Van daar be
gaf hij zich naar Bologna, alwaar 
hij hoogleeraar der Grieksche en 
Lalijnsche talen en der rhetori-
ca werd. De ongodsdienstigheid 
en losbandigheid, onteerden zijne 
jeugd, en, ofschoon hij den vrij
denker speelde, sloeg hij echter 
geloof aan de belagchelijksle 
voorteekèns; maar weldra be
rouwden hem zijne goddeloos-
heden en afdwalingen, en hij 
overleed te Bologna, in 1500, 
in groote gevoelens van gods
vrucht. Men plaatste op zijn 
graf geen ander opschrift dan: 
Codrus eram. Zijne gezondheid 
was steeds zeer wankelbaar ge
weest. Bij een zacht uiterlijk, 
had hij eene oploopende en 
scherpe inborst. Hij was karig 
in zijne lofspraken, en verkwis
tend in critiek, vooral ten opzigte 
van nieuwere schrijvers. Men 
heeft van hem: 1.° Redevoerifi' 
gen; — 2fi Mengel-, Hekel-en 
Puntdichten en Herderszangen 
in het Latijn, waarvan er ver
scheiden uitgaven bestaan, wei-
tegenstaande het gebrekkige der-
zelve het goede overtreft. ÏÏRCEOS 
was niettemin een man van ver
stand steeds opgeruimd en vol 
kwinkslagen. Nadat de prins van 
Forli zich eens bij hem ^ a 
aanbevolen, zeide IJRCÉÜS : ve 
zaken gaan wel, JÜHTER beveelt 
zich bij CODRBS aan; sedert dit 
gezegde werd hem steeds den 
naam van CODRUS gegeven. Zijne 
werken zijn vrjj zeldzaam, vooral 
de uitgave van Bologna, l 5 0 2 , 

in fol. BAYLE, die geene gelegen
heid had gehad dezelve te zien, 
heeft in het art. URCÉDS COW& 
vele misslagen begaan. 
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ÏÏRFÉ (HONORÉ »'), graaf van 
Ohdteau-Neuf, markies van Vqlr 
romery , te Marseille, in 1567 
geboren, en te Villefranche,in 
1625 overleden; heeft zich be-, 
roemd gemaakt door zijne Astrea, 
4 dl.«, in 8.™, door BARO, 
zijnen secretaris 'met een 5.e 

vermeerderd. Deze geestige her
derszang , i s , zegt CARLENCAS , 
gedurende meer clan 50 jaren, 
tot in het overdrevene door ge
heel Europa nagejaagd. Dezelve 
is een tafereel van alle standen 
des menschelijken levens} de 
feiten zijn vooral niet uit de 
lucht gegrepen, maar hebben, 
onder eenen zeer geestigen slui-
jer bedekt, derzel ver waren grond 
in de geschiedenis des schrijvers, 
of in die der minnarijSn van het 
hof van HENDRIK IV. Dit werk 
•was bij zijn overlijden nog niet 
ten einde gebragt: zoo als ge
zegd is , legde zijn secretaris, 
BARO, volgens de handschriften 
van D'URFÉ de laatste hand aan 
hetzelve. De beste uitgave van 
dit werk is die van Parijs, 1753, 
10 dl.", in 12.mo door den abbé 
SOÜGHAI. Nog . heeft men van 
D'URFÉ: 1.° een dichtstuk, ge
titeld la Sirene, 1611, in 8.™; 
— 2.o een ander, la Savoisiade, 
waarvan er slechts een gedeelte 
gedrukt isj — 3.° een herders
zang in rijmlooze verzen , ge
titeld : la Sijlmnire, in 8.™; 
— 4.o Epitres etc. (Zedekundige 
Brieven), in 12.»», 1620. —» 
fcjn broeder, ANNA D' URFÉ , 
was graaf van Lyon, en over
leed in 1621, iri den ouderdom 
van 66 jaren. Men heeft van 
hem klinkdichten, lofzangen en 

andere gedichten, 1608, in 4 > 
die slechts eene middelmatige 
verdienste bezitten. 

URIAS ds Hethiter (vuur des 
Heeren), echtgenoot van BETH-
SABE , die zwanger was uit de 
echtbreuk, welke zij met DAVID 
bedreven had; zij gaf daarvan 
berigt aan dien vorst, die om 
zijne misdaad bedekt te houden, 
URIAS aanspoorde zijne vrouw 
te bezoeken: Maar, wijl hij 
weigerde, • om. in zijn huis te 
gaan, zoo zond DAVID hem te
rug na het beleg van Rabba, 
van waar hij kwam, met eenen 
brief voor JOAB, die het bevel 
ontving, URIAS op de gevaar
lijkste plaats te stellen, en hem 
alsdan te verlaten, ten einde hij 
omkwame. Dit arglistige en 
wreede bevel werd ten uitvoer 
gelegd, en URIAS viel met ver
scheiden andere van JOABS krij
gers. (II Kon. XI); voor DAVID 
werd zulks, zoo wel als zijn 
overspel, het onderwerp eener 
langdurige en ópregte boetvaar
digheid. 

URIAS, opvolger van SA DOK 
II , in het ,hooge»priesterschap 
der joden, ïeefde onder koning 
ACHAZ. Nadat deze vorst TE-
GLATH-PHAUSAR, te Damascus 
was tegemoet gegaan, en aldaar 
een ongewijd altaar had gezien, 
waarvan de vorm hem behaagde > 
zoo zond hij er dadelijk de tee-
kening van aan den hooge-pries' 
ter URIAS, met last om [in strijd 
met de voorschriften bepaald by 
Exod. XXVII, 1 en volg.} vol
gens dit model een altaar wör 
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den tempel te doen vervaardigen. 
De hooge-priester bragt naauw-
keuriglijk het bevel des konings 
ten uitvoer, en overlaadde 
zich, door aldus zijne heilige 
bediening te verraden» meteene 
eeuwige schande (IV Kon. XVI, 
10, 11 — 15, 16) [Deze hoo
ge-priester was een tijdgenoot 
van den profeet ISAÏAS, VIII, 2]. 

UBIAS, zoon van SEMEÏ,pro
feteerde in den naam des Hee-
ren, tegelijkertijd met JEREMIAS , 
en hij voorzeide tegen Jeruzalem 
en het geheele land y&uJudea, 
dezelfde zaken als deze profeet. 
Nadat koning JOAKBI en de groo-
ten van zijn hof hem gehoord 
hadden, wilden zij zich van hem 
meester maken en hem doen 
sterven, URIAS, die daarvan on-
derrigt werd, nam de vlugt 
naar Egypte; maar JOAKIM liet 
hem achtervolgen, en hij werd 
gevangen genomen en naar Je
ruzalem gevoerd, alwaar de ko
ning hem door het zwaard deed 
sneven, en beval dat men hem 
zonder eenige •eerbewijzen in 'de 
graven van de geringsten des 
•volks zou beaardigen. (JEREMIAS 
XXVI, 20 — 23). 

* URQÜIJO (don MARIANO-LUIS 
Ï>E), Spaansch minister van staat, 
in Oud-Kastiliè', in 1768 gebo
ren. Nog zeer jong zijnde werd 
hij naar Engeland gezonden, en 
lnJ zyne terugkomst in Spanje, 
trad hij de diplomatische loop
baan in. Nadat hij eeno vertaling 
had geleverd van den dood van 
UESAR, door VOMTAIRE, voor
afgegaan door eene voorrede 
over den oorsprong en den" te-

genwoordigen toestand van het 
Spaansche tooneel, en deszelfg 
onvermijdelijke hervorming; dit 
gewrocht, waarin men vele 
nieuwe denkbeelden aantrof, ver
wekte hem eenige onaangenaam
heden van wege het heilige officie, 
hetwelk echter verschoonend te 
werk ging, en zich bepaalde tot 
hem ligtelyjk verdacht te ver
klaren , van de dwalingen der 
nieuwe filozofen te deelen, en 
hem eenige geestelijke boetdoe-
ningen oplegde. URQÜIJO werd 
aangesteld in de bureaux der 
buitenlandsche zaken, en werkte 
achtereenvolgend onder de mi-
nisteriën van FLORIDA BLAHCA, 
van ARANDA, van den prins des 
Vredes en van SAAVEDRA. Toen 
deze laatste zijn ontslag nam, 
stelde GODOY hem voor als mi
nister , óf liever gedoogde dat 
hij tot dien gewigtigen post 
benoemd werd (Augustus 1798), 
waartoe hem de koningin be
vorderd had. De prins des vredes 
meende in ÜRQUIJO , een voor '• 
zijnen wil gedwee werktuig te • 
hebben gevonden; maar de on
dervinding bewees hem het te
gendeel. De eerste handelingen 
van zijn gezag waren den oorlog 
te verklaren aan de inquisitie K 
en aan de geheele geestelijkheid 
van Spanje. Hij wilde genoemde 
regtbank vernietigen, en aan de 
geestelijkheid het grootste ge
deelte harer goederen ontrooven: 
hij vond aan beide zijden den 
billijken tegenstand, welkenmj 
moest verwachten. Hij verloof 
echter den moed niet, en op de ; 
vertoogen, hem bij herhaling 
door den nuntius gedaan, ant
woordde hij roet trotschheid-
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Sterk, door de bescherming der 
koningin, verbeeldde hij zich 
GODOY te kunnen trotseren, die 
steeds zijne meesters en Spanje 
beheerschte, en eenen afkeer 
tegen URQDIJO had opgevat. Deze 
verijdelde een van den alvermo
genden gunsteling uitgegaan be
vel , en durfde een ander geheel 
tegenstrijdig uitvaardigen. GODOY 
veinsde, en op denzelfdeu dag 
noodigde hij URQUIJO tot een' 
grooten diplomatischen maaltijd 
uit. GODOY overlaadde URQDIJO 
met beleefdheden; laatstgenoem
de schreef dezelve toe, aan den 
invloed, welken hij dacht op 
den koning en de koningin 
uitteoefenen, en verbeeldde zich 
dat deze invloed GODOY zijne 
vijandschap deed vreezen. Deze 
begoocheling was van korten 
duur. In zijn hotel teruggekeerd, 
vond hij er het bevel oogen-
blikkelijk zijne portefeuille ne-
derteleggen. Tegelijkertijd ver
volgden de inquisitie, en de 
voornaamste prelaten des koning-
rijks hem in regten. URQDIJO, 
op het einde van het jaar 1800 
in ongenade vervallen, werd 
naar Pampeluna vervoerd,. en 
in eene gevangenis geworpen, 
waarin hij eenige maanden door-
bragt; hij werd vervolgens naar 
zijn geboorteland verbannen. Tij
dens de omwenteling van Maart 
1808, tegen den prins des vre-
des, en den afstand van KAREL 
IV, verscheen hij weder te Ma
drid, en de nieuwe souverein 
FERDINAND VII, gebruikte hem, 
na hem den eed van getrouw
heid te hebben doen afleggen, 
ia eenige aangelegenheden. Maar 

daar de Fransche troepen, die 
Spanje bemagtigd hadden, hem 
eene groote verandering in het 
Spaansche bestuur deden voor
zien , zoo bleef hij niet ten ach
teren, om zich intedringen bij 
MDRAT, hun' opperbevelhebber, 
en zwager van BONAPARTE. Ook 
volgde hij FERDINAND niet naar 
Bayonne, alwaar die vorst en 
zijne geheele doorluchtige fami
lie van hunne staten! beroofd 
werden. URQDIJO wachtte te Ma
drid, 'de gebeurtenissen af; en 
toen koning JOZEF BONAPARTE er 
eene overweldigde kroon kwam 
in bezit nemen, was URQUIJO een 
der eersten, om hem zijne hulde 
aantebieden. Door J|>ZEF tot 
minister en secretaris van staat 
benoemd, gaf hij hem/bewijzen 
van eene onbegrensde rerkleefd-
heid. Toen de nieuwe koning 
zich in 1814 genoodzaakt zag 
Spanje te verlaten, volgde UR-
QUÏJO hem naar Franlrijlc, en, 
na de herstelling van ÏERWNAND. 
VII op den Spaanschen troon, 
werd hij begrepen ift de wet 
tegen de afraneesados, dat i s , 
tegen diegene, welko den eed 
aan JOZEF hadden afgelegd. UR
QDIJO woonde te Parijs, toen 
hij ziek werd. Ten kllen tijde 
had hij er naar gehaakt om een 
sterke geest te schijpen; ook 
toen hij', ondanks de boop welke 
hem zijne geneesheerén gaven, 
zijn einde voelde naderen, zeide 
hij tot zijn'bediende: i Verwijder 
u niet, gij zult zooeven zien, 
hoe eenmenschsterft;" eneenige 
sekonden daarna gaf hij den 
laatsten snik. Dit fiel voor op 
den 16 Mei 1817. Het ontbrak 

5 
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UDQUHO niet aan geleerdheid; 
maar tot de kunst om te regeren, 
was hij van de vereischte hoe
danigheden" ontbloot. 

URSACES. — Zie VALENS. 

URSATÜS. — Zie ORSATO. 

• URSICEJÜS of URSIMIS, onwet-
lige Paus, werd ia 384, door 
eene factie tot bisschop van Rome 
verhevea, op denzelfden dag dat 
de H. BAMASIUS, op eene wet
tige wijze op den Stoel van den 
H. PÊTMS werd geplaatst. Zijne 
voorstanders wilden hunne keuze 
<ïoor de wapens handhaven, en 
vele christenen verloren ten ge
volge van dien twist het leven.' 
URSICINUS werd door keizer GRA-
TIANÜS uit Rome verbannen; maar 
teruggekomen zijnde, verwekte 
hij op nieuw onlusten. Eindelijk 
werd hij voor altijd verbannen, 
en DAMAsros op den pauselijken 
Stoel gehandhaafd. 

ÜRSINS (JOANNES JUVENALIS 
DES), eert geleerde overheids-
persoon, ia 1388 geboren, oe
fende met eene weinig gewone 
regtschapenheid, den post van 
rekwest-meester en verscheiden 
andere waardigheden uit. Zijne 
neiging voor de godsvrucht, be
woog hem den geestelijken staat 
te omhelzen, en hij werd achter
eenvolgend bisschop van Beau-
VOM* van Lam, en in 1449, 
aartsbisschop van Reims. Hij 
«verleed ia 1473. Men heeft 
van hem eeae Bistoire etc. (Ge-
Mhiedems4wveg4rmg W « K A -
« ^ Ö

V I ) Van het j w 1880 tot 
UA&. üe schrijver helt veel 

meer over tot de partij van 0r-
leans, dan tot die van Beur-
gondië; de laatste spaart hij niet, 
terwijl hij den andere groolen 
lof toezwaait. Zijne geschiedenis 
is bij jaarkringen beschreven, 
zonder eenig verband dan dat 
der feiten. THEODORUS GODEFROI 
liet dezelve in 4.*° drukken; en 
BIONVSIUS, zijn zoon, gaf dezelve 
later, in fol. met vermeerderin» 
gen in het lich't. — Zijn oudste 
broeder, WILLEM JOVJSNAUS DES 
URSINS, in 1472overleden, was 
kanselier van Frankrijk, verviel 
in ongenade, doch werd door 
LoDEwiJK XI hersteld. Dezefâ  
milie heeft niets gemeens met 
het beroemde huis der URSINS 
of URSINO'S in Italië. 

URSINS (ANNA MARIA W&U 
TRIMOÜILLE, prinses BES), ging 

•een tweede huwelijk aan met 
FLAVIO DES URSINS', hertog van 
Bracciano; zij was eene vrouw 
met- veel verstand begaaft! ƒ» 
met vele heerschzucht bezieldj 
zij speelde te Rome eene rol, 
en droeg, niet weinig bij tot de 
ongenade van den kardinaal »E 
BOUILLON. De kardinaal PoRW" 
CAKRERO, de voornaamste be
werker van het testament van 
KAREL II, ten gunste van Frank
rijk , deed haar benoemen tot 
camercm mayor, van LODISE 
MARIA van Savooije, eerste vrouw 
van PHILIPPDS V, koning van 
Spanje. Zij verwierf zulk eenen 
invloed, op den geest van den 
koning en de koningin, da 
LODEWUK XIV, bevreesd da1 

z« zijnen kleinzoon, tot onbe
raden stappen mogt bewegen, 
haar in 1704 deed wegzenden-
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De koningin van Spanje, welke 
zij geheel beheerschte, was troos
teloos ; hare hofdame werd haar 
teruggegeven, en had meer in
vloed dan ooit. Zij bestierde alle 
beraadslagingen , zonder bij de 
raadsvergaderingen, waarin de
zelve behandeld werden, tegen
woordig tezijn. Nadat de koningin 
in 1712 overleden was, ging 
PHIUPPUS een tweede huwelijk 
aan met EMZABETH FARNÈSE , 
dochter en erfgename van den 
hertog van Parma, die hare 
regering begon, met de haar te 
gemoet snellende prinses DES 
URSINS weg te jagen; eene on-
verschoonlijke handelwijze ten 
opzigte eener persoon, aan welke 
zij haar huwelijk te danken had j 
ten minste indien deze stap, 
zoo als men vrij algemeen ge
looft, niét door LODEWHKXIV, 
in overeenstemming met zijnen 
Hein-zoon, beraamd, en aan de 
vorstin voorgeschreven was. De 
prinses DES URSINS overleed te 
Rome,-in 1722. 

URSINUS. — Zie URSICINÜS. 

URSINOS (ZACHARIAS), een pro-
testantsche godgeleerde, te Bres-
lau, in 1534 geboren, was de 
vriend van MEI,ANCHTHON. Daar 
hij zich met de godgeleerden der 
Augsburgsche geloofs-belijdenis 
niet kon verstaan, zoo nam hij 
de wijk naar Zurich, en over
leed te Neustadt, in 1583. Men 
heeft van hem verscheiden wer
ken, Heidelberg, 151Ï, 3dl.n , 
in fol. Dezelve handelen bijna 
alle over geschilpunten. Hij is 
de schrijver van den Heidelberg-
schen Catechismus, waarvan zich 

de calvinisten van Duitschland 
en de Nederlanden nog bedie
nen j hij leert uitdrukkelijk in 
denzelven dat de Catholijken in 
hunne godsdienst kunnen zalig 
worden; men weet dat de lu-
thersche leeraars van Helmstadt, 
in de beruchte consultatie van 
den 28 April 1707, dezelfde 
uitspraak deden. 

ÜRSINDS (JOANNES HENDRIK), 
een luthersche godgeleerde, op-

Ïer-bewindhebber der kerken van 
'egensburg, alwaar hij den 14 

Mei 1667 overleed,.was een man 
die eene uitgebreide gewijde en 
ongewijde geleerdheid bezat. Zij
ne voornaamste werken zijn: 
l.o Exercitationes deZoroastre, 
Hermete, Sanchoniatone, Neu* 
renberg, 1661, in8.™j— 2°Syl-
vee Theologice Symbolicm, 1685, 
in 12.m°; — 3.° De ecclesiarurn 
germanicarum origine et pro-
gressu, 1664, in 8.™ • —. 4.0 
Arboretum biblicum in quo ar-
bores et fruetus passint in sacris 
litteris occurrentes, notus expo-
nuntur et illustrantur, Neuren
berg, 1662, in 8.v°, en 1685, 
2 d l» , in 12.™°j — 5.° Pa-
rallela, Evangelii; — 6." Com-
mentariën op JoëL, AMOS , JONAS , 
den Ecclesiastes; — 6." Sacra 
amlecta; — 8.° JèremimVirgu 
vigilans. 

URSINUS (GEOKGE HENDRIK), 
zoon van den voorgaande, een 
letterkundige, overleed den 10 
September 1707, in den ouder
dom van 60 jaren. Men heeft 
van hem : 1.° Diatribe de Tra-
fróbana, Cerne et Ogyride w-
iervimi — 2.° Disputatio; * 
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locustis; — 3.° Observaliones 
philologicw de variis vocumety-
mologiis et significationibus; — 
4.° De primo et proprio acris-
torum usu; — 5.° Beoordeelende 
Janteekeningen op de herders
zangen van VIRGILIUS, op den 
Troadis van „SENÈCA , den treur
spel-dichter ; — 6fi Gramma
tica Grmca; — 7.° Dionysii ter' 
ris orbis descriptio cum notis; —• 
8.o De creatione mundi. Deze 
werken zijn een ondubbelzinnig 
bewijs van de geleerdheid des 
schrijvers. ̂  

URSULA {Heilige), de dochter 
van eenen vorst uit Groot-Brit-
tannië, ontving bij Keulen met 
verscheiden maagden, die haar 
vergezelden, volgens het alge
meen gevoelen, in 384, door de 
Hunnen de martelaarskroon. Ver
scheiden schrijvers hebben ge
zegd, dat de gezellinnen van de 
H. URSULA ten getale van elf
duizend waren, en noemen de
zelve de elfduizend maagden; 
dit gevoelen wordt vrij algemeen 
door de Legende-schrijvers ge
volgd; maar het Roomsen-mar
telaarsboek , noemt eenvoudig de 
heilige URSDLA en hare gezel
linnen, zonder er het getal van 
te bepalen. USDARDDS , die in 
de 9.e eeuw leefde, zegt slechts, 
dat zij in grooten getale waren, 
WMDELBERG , een monnik van 
Prnm,.iü het jaar 820, zegt 
verscheiim duizenden. Bij het 
graven op «ene plaats Jger Ur-
mlamsjm^md, alwaar men 
meenrdat, &m maagden den 
marteldood M,ben ondersaan, 
heeft men m, 1 2 6 0 y d e g e W 
ten van bijna 500; 15gctomen 

gevonden, welke men als re-
likwiën dier heiligen heeft ver
deeld,- anderen beweren, dat zij 
in het geheel slechts ten getale 
van elf waren, en dat de dwa
ling der elfduizend maagden, 
uit het dubbelzinnige van het 
Romeinsche getalmerfc is ont
staan. XI. M. V. (XI Martyres 
Yirgines), hetwelk men verkeer
delijk heeft verklaard; of uit 
het woord Undecimilla, hetwelk 
men voor den naam van eene • 
der gezellinnen van de E. VR-

JSDLA houdt. De schrijver der 
aanteekeningen op de Fransche 
vertaling van het Roomsche Mar
tyrologium, zegt dal dit laatste 
gevoelen geestig, maar zonder 
bewijs i s : hij bedriegt zich, 
wijl'het steunt op het gezag van 
een oud missaal, hetwelk in de 
Sorbonne wordt bewaard, waarm 
het feest, der H. ÜRSUU aldus 
is aangeduid: Festim S. S. UR-
SULA , ÜNDECIMILLAE et sociarW 
virginum et martymm. De kro-
nijk van St. Trmjen maakt ge
wag van eene heilige ÜRSUU , 
overste van een vrouwen-klooster 
bij Keulen, met elf harer ge
zellinnen door de barbaren ge
dood. SUKIÜS heeft een Lff 
van de*H. URSDLA in het licK 
gegeven, dat louter een verdicht
sel is. Pater CROMBACH , w®1 

een zwaar deel in fol. uilgegeven-
getiteld: URSULA vindicata,Keu
len , 1647; een werk,. waarin 
de ligtgeloovigheid ten top ge
voerd wordt. » Intusschen (zegi 
een criticus, die voor het overige 
deze verhalen der legenden zeer 
streng beoordeeld heeft), mo« 
men bekennen, dat in die lu«n 

van barbaarschheid en onkunde. 



U 11 S. — Ü S S. 173 

het algemeene denkbeeld van den 
prijs der maagdelijke zuiverheid, 
dei- christelijke standvastigheid, 
ofschoon gevoed door verdachte 
geschiedenissen, niet anders dan 
goede en stichtelijke uitwerkse
len kon hebben." Er bestaat in 
de Kerk eene religieuze orde, de 
Ursuliner genaamd. De gelukza
lige ANGÈLE DE BRESSE, stichtte 
dezelve in Italië, in 1537. (Zie 
ANGÈLE ^— MERicren Bos). 

URSULUS, bewindhebber der 
geschenken, onder keizer CÖN-
STANTIUS , werd in het begin 
der regering van JULIANUS den 
Afvallige, in 325, ten dood 
gebragt. Toon CONSTANTIUS JU
LIANUS naar Gallië zond, had 
hij uitdrukkelijk aanbevolen, 
dat men hem het middel be
nemen zoude om milde geschen
ken aan de troepen te doen. 
URSULUS, welke dien prins ge
negenheid toedroeg, had seheime 
bevelen gegeven, om hem zoo 
veel geld ter hand te stellen, 
als hij zoude verlangen; en 
daardoor had hij hem de vervul
ling zijner bedoelingen gemakke
lijk gemaakt. Zijne strafoefening 
stelde JULIANUS aan de algemeene 
verachting ter prooi; men be
schouwde hem als een gedrogt 
van ondankbaarheid. De keizer 
verdedigde zich door to verkla
ren, dat URSULUS builen zijn 
weten was geëxecuteerd, en dat 
men hem had opgeofferd aan 
de wraak der soldaten, die 
verbitterd waren over de trolsch-
heid, waarmede die minister hen 
bij het beleg van Jmida behan
deld had. AMMIANUS bekent dat 
ilft verdediging ongerijmd is. 

Unsus (NICOLAAS-RAÏMARUS) , 
een Deensch wiskunstenaar, te 
iïenstadt, in het district Dith-
marscn geboren, hoedde in zijne 
jeugd de zwijnen. Eerst in zijn 
18.e jaar begon hij te leeren 
lezen; maar snel waren zijne 
vorderingen, en hij werd, bijna 
zonder meester, en, als 't ware 
door de eenvoudige beschouwing 
des hemels, waarvan hij , door 
zijnen stand, een bestendige en 
oplettende waarnemer was ge
weest, een der geleerdste ster-
rekundigen en der bekwaamste 
wiskunstenaars van zijnen tijd 
(zie ANICH). Biet roem onder
wees hij te Straatsburg de wis
kunde, en werd vervolgens door 
den keizer beroepen, om dezelfde 
wetenschap te Praag te onder
wijzen, alwaar hij in 1600 
overleed. Men heeft van hem 
eenige wiskundige geschriften. 
Hij voerde een hevig geschil 
met TICHO-BRAHÉ, die hem be
schuldigde hem zijn stelsel ont
roofd te hebben. 

USSERIOS (JACOBUS) , in het 
Engelsch USHER, te Dublin in 
1580, uit eene oude familie 
geboren, studeerde aan de uni
versiteit zijner geboorteplaats, 
door HENBRIK USHER, zijnen 
oom, aartsbisschop van Armagh, 
'opgerigt. Zijn doordringend ver
stand maakte hem de beoefening 
aller wetenschappen gemakke
lijk. Talen, dichtkunde, wel
sprekendheid, wiskunde, tijdre
kenkunde, gewijde en ongewijde 
geschiedenis, godgeleerdheid, 
niets werd bij hem over het 
hoofd gezien, wat tot sieraad van 
zijnen geest kon verstrekken. 
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In 1615, ontwierp hij, in eeno 
Iersche vergadering de artikelen, 
betrekkelijk de godsdienst en de 
kerkelijke tucht, en deze arti
kels werden door koning JAGO-
BÜS goedgekeurd, ofschoon de
zelve van die der Anglikaansche 
kerk verschilden; daar niets 
bepaald is in de sekten die zich 
eenmaal van de groote Kerk der 
Christenen hebben afgescheiden. 
Deze vorst gaf hem in 1620 
het bisdom Meath, en in 1626 
het aartsbisdom Jrmagh. Us-
SEiircs stak in 1640 naar En-
geland over en daar hij, naar 
het door burgeroorlogen ver
scheurde Ierland niet kon te-
rugkeeren, zoo liet hij zijne 
bibliotheek naar Londen over
brengen. Al zijne goederen wer
den hem in dien vloed en die 
ebbe van verdeeldheden ontno
men, gedurende welke hij niet
temin voortging verscheiden wer
ken in het 'licht te geven, die 
zijner geleerdheid en oordeel-
kunde tot eere verstrekken. Be 
voornaamste zijn: 1.° Tijdre-
kenkundige geschiedenis of Jaar
boeken van het Oude en Nieuwe 
Testament, Geneve, 1722, 2 
dl.», in fol., waarin hij de ge
wijde geschiedenis o vereenbrengt, 
en de voornaamste gebeurtenissen 
van beide verhaalt, terwijl hij 
zich van de eigen bewoordingen 
der oorspronkelijke schryvers 
W a a t : zijne berekeningen heb-
besa aiets ongeloofelijks. Hij deed 
de tijètekening der Assyriè'rs 
0M«r;«an' regelmatiger vorm 
verschtja», 40or, m e t HERO-
KOTDS, bet feagfean hunner mo
narchie, tot vpiondenl jaren te 
fiepalen, terwijl de meeste ge-

schiedschrijvers, door DIOBOROS 
van Sicilië bedrogen, hetzelve 
tot 1400 jaren uitstrekten; — 
2.° De oudheid der kerken van 
Brittanriië, Londen, 1687, welke 
hij lot op den tijd van de zending 
der Apostelen doet opklimmen; 
intusschen zijn de aden, welke 
hij ter ondersleuning dezer be
wering aanvoert, zeer verdacht; 
— 3.° Geschiedenis van GOTES-
CALC, Dublin, 1631, in 4.'°; 
— 4." eene Uitgave der Brieven 
van den heiligen IGNATIUS , en 
van den H. POWCARPPS, met 
zeer geleerde aanteekeningen, 
Oxford, 1644, en Londen, 1647, 
twee afdl.*, in 1 dl. in 4.lB 

Deze verzameling is even zoo 
zeldzaam als gezocht; — 5.° 
Verhandeling over de « % « 
der Zeventigen, Londen, 1655, 
in 4.*o, waarin hij bijzondere 
gevoelens verdedigt, die niet 
door iedereen worden aangewh 
men; — 6.° Gravissinue qm: 
tionis rfe christianorum eeelest-
arum successionè et statu, w ' 
torica explicatio, Londen, 161" > 
in 4.t° Het doel dezes werüs 
is om aantetoonen dat de Paus 
de antichrist is; dat dezn anti
christ in het begin der zevende 
eeuw is geboren; dat hij in o0 

elfde eeuw den mannel'rjken ou
derdom heeft bereikt enz. W' 
CHARD STANVHIIRST, de oom van 
ÜSSERIUS, deed zijn best, om 
zijn' neef van deze dwaashew 
te genezen, door, onder den 
titel van Brevispmmunilio,een 

antwoord te doen drukken; maar 
hij had het geluk niefvante 
slagen, ÜSSERIUS was op een» 
onkreukbare wyze aan kon»» 
KABEL I gehecht; hij viel"1 
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ohmagt bij het zien van den 
eersten toestel tot de strafoefe-
ning van dien vorst. Zijne trouw 
werd door CROMWELL geëerbie
digd , die hem aan zijn hof deed 
komen, en hem beloofde van 
hem schadeloos te zullen stellen, 
voor een gedeelte der verliezen, 
welke hij in Ierland had gele
den. Hij verzekerde hem ook 
dat men de episkopaalsche geeste
lijkheid verder niet zou veront-
rusten; maar hij hield hem geen 
woord. USSERIOS overleed aan 
eene pleuris, in 1655. Zijn 
Leven, door RICHARDPARR komt 
voor aan het hoofd zijner Brie
ven, Londen, 1686, in'Tol.• 

' * USTARIZ (don HILARIÜS) , een 
geleerde Spanjaard, in Navarre 
geboren, en tegen het einde der 
achttiende eeuw overleden, on
derscheidde zich door zijne uit
gebreide bekwaamheden in de 
staatkundige huishoudkunde. 
Men heeft hem te danken: Be
spiegeling van den handelende 
zeevaart, in 4. t 0 , welke ver
scheiden uitgaven heeft gehad, 
en in verschillende talen is ver
tolkt. USTARIZ was lid van ver
scheiden geleerde genootschap
pen van Europa, en bekleedde 
in zijn vaderland eervolle be
dieningen, welke hem echter 
vergunden, verschillende reizen 
te ondernemen, waarop hij nut
tige waarnemingen kon maken, 
voor het werk, hetwelk hij voor 
het publiek bestemde. — Een 
andere USTARIZ (G-ABRiëL), te 
Caracas geboren, volgde de 
loopbaan der wapens, nam, in 
1810, deel aan de omwenteling, 
van dat land, en werd in 1814, 

door de koningsgezinde troepen 
gedood, 'j 

UsuARD'of USÜARBBS, een be-
nediktijner der 9.e eeuw, de 
leerling van AtcoiNoflLcuiNcs, 
is de schrijver van een Martyro
logium, dat hij aan KAREL den 
Kale opdroeg. Dit werk is zeer 
beroemd, maar de levens-bü-
zonderheden van deszelfs schrij
ver zijn onbekend. De beste 
uitgaven Zijn die van MOLANCS 
Leuven, 1568, in 8.TOj en van 
pater SOLLIER, Jesuit, in fol.,* 
Antwerpen, 1714, die belangrijk 
en met vele zorg bewerkt is. 
MOLAKDS heeft verscheiden uit
gaven van hetzelfde werk gele
verd ; maar die van 1568 is de 
uitvoerigste, wijl in de overige, 
zijne censors hem noodzaakten 
verscheiden aanteekeningen weg
lekten, welke verdienden be
waard te blijven. Er bestaat 
eene uitgave van hetzelfde Mar
tyrologium, Parijs, 1718, in 4.*°, 
door dom BOUILLART, een' be-
nediktijner van denH.MAimus; 
maar dezelve wordt minder ge< 
zocht, dan die van SOLLIER. 

USUN-CASSAN of OZUM-ASEM-
BECH, uit het geslacht der As-
sambleërs, was 'de zoon van 
ALIBEÏG , en werd koning van 
Perzië. Men verzekert dat hij 
van TAMERLAN afstamde, en dat 
hij uit den stam sproot de Witte 
Ram genaamd. Hij was land
voogd van Armenië, toen hij in 
1467, den standaard des oproer» 
uitstak, tégen den koning Yan 
Perzië DJIHAN-CHAH. Na hem, 
zoo wel als zynen zoonHACAK-
ALI , het leven te hebben. ??*» 
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nomen, beklom hij den troon, 
en, met de christenen vereenigd, 
deed hij de Turken den oorlog 
aan; maar zijne heldendaden 
waren den eerstgenoemden niet 
van het minste voordeel. Deze 
vorst overleed in 1478; alge
meen bekend als onstuimig, 
heerschzuchtig en wreed te zijn 
geweest. 

* UVA (dom BENEDICTÜSDELL'), 
een Benediktijner der congre
gatie van Monte- Cassino, uit 
een oud en doorluchtig huis van 
Capua gesproten, werd in die 
stad omtrent het midden der 
16.e eeuw geboren, en legde 
zijne geloften af in Monte-Cas-
sino, den 1 Februarij 1563. Hij 
•was, door zijne deugden, door 
zijne schoone begaafdheid voor 
de dichtkunde, het sieraad zijner 
congregatie, en genoot een groot 
aanzien, meer nog wegens zijne 
persoonlijke verdiensten als we
gens zijne geboorte. Hij over
leed in jeugdigen leeftijd, onder 
het pausschap van GREGORIUS 
XIII. Men heeft van hem een 
aantal werken, alle over gods
dienstige onderwerpen; de voor
naamste zijn: 1.° Le Firgini 
prudenti, cioè il martirio di S. 
Agatha, di S. Lucia, di S. Ag-
nese, di S.Guistina, di S. Ca-
terina; — 2.° Il pensier della 
morte , e il Doroleo, Florence, 
1582', 1588, i né . t o j— 3.° Le 
Fergini prudenti enz.; Con le 

altre di luirime, Venetië, 1737 
en 1760. Bij deze werken, moet 
men voegen een Dichtstuk over 

' het onderwijs, een Treurspel van 
JEPHTÉ , de Zegepraal der Maag
den, belijders en gelukzaligen; 
een Commentarium op DANTE, 
en een boekdeel met Brieven, 
dat in Monte-Cassino bewaard 
werd. MARIKI, SCIPIOAMMIRATO, 
en verscheiden schrijvers van 
dien tijd, spreken met veel lof 
over dom UVA. 

ÜXEIXES (NlCÓLAAS CHALON DU 

BLÉ , markies »') wijdde zich 
eerst aan den geestelijken staat, 
maar nadat zijn oudste broeder 
in 1669 overleden was, nam hij 
de wapens op, en onderscheidde 
zich voornamelijk in Maintt, 
waarvan hij gedurende 56 dagen 
het beleg wederstond. Evenzeer 
geschikt, om te onderhandelen, 
als om te strijden, was hij ge-
volmagtigde te Geertruidenberg 
en te utrecht, en overleed, zon
der gehuwd te zijn geweest, m 
1730.. Hij had in 1703 den 
veldmaarschalks-staf van Frank
rijk bekomen, en was in 171° 
regen tschapsraad geweest, waarin 
van hem niet dan goede raad
gevingen uitgingen, die niet alle 
opgevolgd werden: Hij v/as een 
koel, stilzwijgend man, doen 
vol gezond verstand (*)-, 

ÜYTTENHOVE (KAREL), te Gend, 
in 1530 geboren, werd zorg-

hem e S ~ ^ a l ,va^ hem (le eigende bijzonderheid: Nadat de konmg 
£ • T & T t W ' Wi,arom h« n ie t ^ w d e , antwoordde de Bar
man" notl PP« Ü f l k B0g 8 e e n e v r o u w h e b ^vonden, waarvan iM f l. 
man, noch een. man, waarvan ik de vader wilde zijn." 
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vuldig opgevoed door zijnen va
der , een' man, die zich even 
zeer door zijne deugd als door 
zijne welsprekendheid onder
scheidde, maar ,aan wiens zorg 
hij niet beantwoordde. Naar 

' Parijs gezonden, om er zijne 
studiën te volbrengen, verbond 
hij zich aldaar met TÜRNÈBE , 
die hem tot onderwijzer der drie 
dochters van JOANNES MOREL 
bevorderde. Van Parijs, stak 
hij naar Engeland over, alwaar 
hij schreef ten gunste, der met 
het bloed van de ijverigste ver
dedigers van liet Catholijke geloof 
bevlekte koningin ELIZABETH. 
Eindelijk begaf hij zich naar 
Keulen, alwaar hij, in 1600, aan 
eene beroerte overleed. Men 
heeft van hem Latijnsche gedich
ten en andere werken; de voor
naamste derzelve zijn: 1.° Epi-
grammata, Epitaphia, Epithala-
mia Grmca et Latina; — 2.° 
Xeniorum liber, Bazel, 1564, 
in 8.™; — 3.° Epistolarum 
{Jenturia, Keulen, 1597, in 8.™; 
— 4.° MythólogiaJEsopica, me
tro elegiaco, Steinfurt, 1607, 
in 12.«>o 

ÜZEDA (de hertog van). — 
Zie LERME. 

* UZZANO (NICOLAAS D') , een 
beroemde staatkundige, in 1350, 
op het kasteel van Uzzano (thans 
verdelgd), grondgebied van Flo
rence, geboren. Hij kwam, nog. 
zeer jong zijnde, in die stad , 

alwaar zyne vroegrijpe talenten 
hem spoedig gewigtige bedienin
gen deden erlangen. Hij toonde 
zich een der vurigste verdedi
gers der republiek , en, gedu
rende de drie malen, dat hij 
tot den verheven post van be
windhebber (gonfalonier) der 
regterlijke magt werd verheven 
wist hij de heerschzucht der ver
schillende patriciërs, die naar 
de opperste magt haakten, te 
beteugelen. Door zijne naburen 
gevreesd,, door de vreemde mo
gendheden geacht, door de groo-
ten ontzien, en door het volk 
bemind, wijdde hij zijn geheele 
leven aan het heil van zijn land 
toe. Hij bezat eene zeldzame 
scherpzinnigheid, eene weinig 
gewone welsprekendheid: zijne 
redevoeringen, vol kracht en 
vuur, verpletterden zijne vijan
den, enbragtendeopstandelimren 
tot zwijgen. Hij overleed in 1432-
de gezagvoerders van Florence' 
deden hem in de kerk de Santa 
Croce, alwaar de asch van ver
scheiden groote mannen van dat 
land rust, een praalgraf oprigten. 

, * ÜZZIEL (JONATHAN), een door 
zijne uitgebreide kunde beroem
de rabbijn. Hij bloeide in de 
16.° eeuw, en heeft nagelaten 
eene chaldeeuwsche omschrijving 
van de, boeken van JOZDÉ , der 
Koningen, van ISAIAS, JEREMIAS 
en der twaalf kleine profeten' 
ÜZZIEL was ook zeer ervaren in 
de wiskundige wetenschappen 

XXIV DEEL. M 
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V.. 

ACA. 
Ï)E). 

(ALVAR-NUNEZ 
Zie CAEEZA. 

CABEZA 

* VACA BE GDZMAN (JOZEF 
MAMA), een Spaansche dichter, 
in het koningrijk Grenada, in 
1745, geboren, en in 1805 
overleden, was advokaat, en 
blijvend rector van het S.» Ja-
cobs-collegie, te Alcala de Ee
nmes. Men heeft van hem drie 
Herderszangen, en twee in 1778 
en 79, door de akademie van 
Madrid bekroonde Dichtslulclcen, 
het eene op de Vernieling der 
Schepen van GOKTEZJ het andere 
op de Overgave van. Grenada; 
vier Brieven tegen de lasteraars 
zijner gedichten. 

* VACCA-BERUNGHIEKI (FRAN-
CISCUS), in 1732, bij Pisa ge
boren , was hoogleeraar der heel
kunde dier stad. Om zijnen 
tachtigjarigen vader" niet te ver
laten, wees hij den post van 
lijfarts des konings van Polen 
van de hand. Hij overleed in 
1812, na verscheiden werken 
in het licht te hebben gegeven, 
die hem in den eersten rang 
der geneesheeren van Itofóëplaat-
sten^ % voornaamste zijn: 1.° 
Cmédemzione intomo alle mal-
lalieputride, Lucm, 1781, in 

. '."""" 3-° Saggio intomo alle 
pnneimh e pmfrequenti malla
ttend corpo umano, 2.» uitgave, 
1766, i n .8 .« j — 3.o Lettere 

fisico-mediche, 1790, in 4.t0; 
— 4.° Riflessioni sui meni di 
stabilire e di eonservare nell' 
uomo la sanita e la robustem, 
Pisa, 1792, in 4.t°, 2.e uitgave, 
Venetië, 1801, in 8.™; -7 &° 
Codice elementare di medicina 
pratica, Pisa, 1794, 2 dl»in 
g.vo . _ 0,o FUosofia dallam-
deciM,Lucca, 1801, ir\^<>--
Zijn zoon, in 1826, te Pm 
overleden, alwaar hij hoogleer-
aar in de heel- en ziektekunde 
was, was een der bekwaamste 
heelmeesters van zijnen tijd. 

- '* VAccAHo(LATOENTiüs),een 
bouwkundige, beeldhouwer en 
schilder, te Napels,.va. 10» 
geboren, had het opzigt en ae 
leiding van de oprigtwg van 
verscheiden gebouwen; en w. 
een zeer goede porjrelscmwei > 
doch als beeldhouwer heeftJB 
zich het meest onderscheiden-
Men- bewonderde van hem « 
de kapel der schatkamer, «» 
standbeelden van den H- iom> 
van den H. JOAWKES den j T 
per, en vooral dat van veav 
vvs II , in metaal, dat 1» i'"*J 
door het volk omvergeworpen^ 
verbrijzeld werd. Zijn »o»' 
DoMimcts ANTOWÜS, .beoeww» 
dezelfde kunsten als ziJnvaa;a ' 
werkte aan de verfraaijwg w 
Napels, en bouwde een w» 
de kenners grootelijks gepr®en 

schouwburg. 
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YACE. — Zie WACE. 

* VACHER (J), een bekwame 
heelmeester, teMoulins, in 1690 
geboren, oefende met eere zijne 
kunst uit. Na met de dochter 
van den beroemden heelmeester 
MORAND in den echt te zijn 
getreden, vestigde hij zich te 
Besancon. In zijne jeugd was hij 
de legers gevolgd, en was con
sulterend chirurgijn-majoor der 
koninklijke legerscharen gewor
den. Hij werd vervolgens ont-
leedkundigbetooger; hij was cor
respondenten lid der koninklijke 
akademiën van wetenschappen 
en heelkunde van Parijs, en 
lid van die van Besancon. Hij 
overleed in 1760, en heeft na
gelaten: l.o Observations enz. 
{Heelkundige 'waarnemingen), 
1737, in 12.™» 5 — 2.° Pisser-
tation etc. {Verhandeling over 
den kanker), Besancon, 1740, 
in 12.mo; — 3.° Histoire etc. 
{Geschiedenis van broeder JAGO-
BUS), steensnijder van Franche-
Comtê,MA, 1756, in 12.™° De 
oudste zijner beide zonen was 
hoofd van het militaire hospitaal 
te Rijssel, en bezat vele begaafd
heid voor allerlei operatiën. 

VACHËRES. — Zie RAHBAUD 

' VACHET (JOANNES ANTONIOS LE) 
priester, insteller der zusters van 
de christelijke Unie, en gewe
tensbestuurder der hospilaliter-
zusters van Saint-Gervais, in 
1603, te Romans in Dauphiné 
uit eene adellijke familie gebo
ren. Na zijn goed aan de armen 

te hebben uitgedeeld, nam hij 
zijnen intrek in Saint-Sulpice, 
legde zich toe op de missiën 
ten platten lande, en bezocht 
de gevangenissen en ziekenhui

zen. Zijne verstervingen en zijn 
onvermoeide arbeid, haalden hem 
eene ziekte op den hals, waaraan 
hij in 1681 overleed. De abbé 
RICHARD gaf in 1692, zijnXeyew 
in het licht. Er bestaat van hem • 
1.° VExemplaire etc. {Het Voor
beeld der kinderen Gods); — 2.» 
la-Voie etc. {De weg vanj. G.)-} 
— 3." l'Artisan etc. {De Chris
telijke handwerksman, of het 
Leven van den goeden HENDRIK, 
meester - schoenmaker, insteller 
en overste der broeders schoen
en kleermakers)> Parijs, 1670, 
(zie BOCHE); — 4.o Reglementen 
voor de dochters en weduwen, die 
%n het seminarie van de zusters 
der christelijke Unie leven. Deze 
werken zijn met zalving geschre
ven, en kunnen niet dan de beste 
uitwerkselen te weeg brengen. 

* VACQUERIE (JOANNES DE LA) 
in de lö.e eeuw, eerste presi
dent van het parlement van Pa
rijs. Toen LODEWIJIC XI , i n 
1476, zich van Atrecht {Arras), 
dat aan MARIA VAN BOURGONDIÖ ' 
dochter van KAREL den Stoute] 
toebehoorde, wilde meester ma
ken, weigerde LA VACQÜERHS, 
in den naam aller inwoners' 
de stad overtegeven. LODEVVIJK 
XI nam dezelve stormenderhand 
in;, maar hij wist den moed 
van LA VACQUERIE te waarderen 
liet hem te Parijs komen, en 
gaf hem in 1481, den eer
sten post bij het parlement 
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LA VACQÜÉME onderscheidde 
zich door zijne regtschapenheid, 
en door zijne fermiteit in de 
uitoefening der pliglen van zijnen 
post. Verscheiden edikten des 
konings hadden het volk ver
ontrust en deszelfs klagten op
gewekt : in plaats van genoemde 
edikten Ie registreren, diende 
ix VACOÜEIUE, aan het hoofd 
van het parlement zich bij Lo-
BEWIJK XI aan, en zeide hem: 
» Wij komen onze posten in 
uwe handen nederleggen, bereid 
om alles te verduren, wat gij 
over ons beschikken moogt, 
liever dan om ons geweten te 
bezwaren." Deze edelmoedige 
trouw behaagde den koning, en 
hij trok zijne edikten in. Deze eer-, 
biedwaardige overheidspersoon, 
deed ook nadrukkelijke vertoo-
gen betrekkelijk het regentschap 
en overleed in 1497. » Hij be
val zich oneindig meer aan door 
zijne armoede, zegt de kanselier 
L'HÖPITAL, dan ROLIN, kanse
lier van den hertog van Bour-
gondië, door zijne rijkdommen." 
Dit is do schoonste lof, welken 
men aan een' regtschapen man 
kan toezwaaijen. 

VADDÈRE (JOANHES BAPTISTA 
m), te Brussel geboren, werd 
kanonik van Andcrlecht, en 
•,.*rede«d den 3 Febr. 1681, na 
«iSJoot gedeelte van zijn le
ven Uê hebben doorgebragt, in 
de -wrangen der oude hand-

g e s c h i l » . Men heeft van 
hem: JVotó etc. {Verhandeling 
over dm oorsprong der hertogen 
en des hertogdom* BrabaM ens.), 
Brussel, m%, m 4> De 

heer PAQUOT hoeft er een nieuwe 
uitgave van geleverd, Brussel, 
1784, 2 dl.», in 12.mi>, inden 
stijl verbeterd, en met geschied
kundige en critische aanmer-
kingen verrijkt. Men bewaart 
in verscheiden bibliotheken van 
België een aantal werken in 
handschrift van VADDÈBE; hij 
haastte zich niet om dezelve te 
doen drukken: zijne geliefkoosde 
spreuk was Anna, nesciri. 

VADÉ (JOANKES JOZEF), een 
kluchtdichter, in 1720 te Ham in 
Picardijè' geboren, is de schep
per eener nieuwe soort van 
dichtkunde genrepoissard{mscl\-
wijven-lied) genaamd; eene gen
re , die de handelingen en ge
sprekken der lagere klassen des 
volks ten onderwerp heeft. Zijne 
(Ewres (Werken) zijn S?zaI?e^" 
lijk uitgegeven, 4 dl-n, in 1 -̂
Nog heeft men van hem een 
dl. nagelatene gedichten, ^vat
tende Vertelsels, in dichtmaat 
en onrijm, fabels, brieven> 
zangstulijes, pots-pourns, ««*• 
waaruit voor weidenkenden w 
edele zielen weinig te mf 
valt. Dit alles is verzamem. 
in de uitgave, in 6 dl.» m w-. 
Parijs, 1785. Het gedrag;JeB 
schrijvers beantwoordde vouw 
men aan de onderwerpen .we»» 
hij bezong: de vrouwen, n» 
spel en de tafel verdeelden z p 
leven. Hij had het geluk van 
zijne dwalingen in te «wn» «, 
den 4 Julij 1757, in * J 
christelijke gevoelens testerven. 

VADUNUS (JOACHIM Vff\' 
bijgenaamd), te St. Gall f 
Zwitserland, in 1484 geboren» 
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maakte zich bekwaam in de 
.schoone letteren, de aardrijks
kunde, de wijsbegeerte, de 
wis- en geneeskunde. Hij onder
wees de schoone letteren te 
Weenen, en verdiende de laau-
wer kroon, welke de keizers 
aan diegene schonken, die in 
de dichtkunde uitmuntten. Hij 
overleed in 1551, na in zijn 
vaderland de eerste posten te 
hebben bekleed. Men heeft van 
hem: 1.° Commentdriënop'Pou-
vomiis MELA, 1577, in.fol.;. 
•— 2.° Verhandeling over da 
dichtkunde, 1518, in 4. t0; en 
andere werken in het Latijn. 

VAGHI (KAREL), te Parma ge
boren, begaf zich in 3660, te 
Mantua in de congregatie der 
karmelieten, onderwees in de
zelve de wijsbegeerte en godge
leerdheid, werd in 1703 tot 
definitor zijner congregatie be
noemd, en overleed in 1729. 
Men heeft van hem: Commen-
tarium fratrum et sororum ordi-
nis B. 31. V. de monte Carmelo 
congregationis Mantuanas, Par-
ma, 1725, in fol. Het is de 
geschiedenis dier congregatie en 
der personen van beide seksen, 
welke dezelve beroemd hebben 
gemaakt. Dezelve is vol na-
sporingen, en meestal op de 
geloofwaardigste gedenkstukken 
gegrond. 

' VAHX (MARTINUS) , een na
tuurkundige, in 1749, te Bergen 
in Noorwegei} geboren. Hij be
oefende de geneeskunde leKop-
penhagen, vanwaar hij zich naar 
Upsal begaf; in laatstgenoemde 

stad leerde hij de natuurlijke 
historie en meer bijzonder de 
kruidkunde onder LINNEUS. Na
dat deze beroemde man vriend
schap voor hem had opgevat, 
nam hij hem in zijn huis op, 
en maakte van hem een' zijner 
bekwaamste kweekelingen. De 
koning van Denemarken gaf hem 
den post van koninklijk lector 
in den botanischeh tuin, en 
later dien van hoogleeraar. VAHL 
reisde op last van het hof door 
Lapland, Duitschland, Holland, 
Frankrijk, Italië, Spanje, Bar-
barijë enz. en maakte kostbare 
ontdekkingen in de kruidkunde, 
In dien tusschehtijd had hij 
verschillende geschriften in het 
licht gegeven, dio in het be
gin niet genoeg geacht werden; 
en gedurende verscheiden jaren 
leefde hij in de vergetelheid. 
Nadat eindelijk zijne verdienste 
erkend was, verkreeg hij den 
post van hoogleeraar in de kruid
kunde aan de hóogeschool van 
Koppenhagen, alwaar hij den 
24 December 1804 overleed, 
op den oogenblik, dat hij zich 
bezig hield met de voorzetting 
der Deensche Flora. Hij heeft 
nagelaten; 1.° Symbolm bolaniem 
sive plantdrum, tam earum qaas 
in üinere imprimis orie7ilali 
college Pet. Forskael, quam 
aliarmn recenter detectarum des-
criptiones, 1790—1794 r 3 dl.» 
in één band in fol. met 15 
platen; — 2.° Eclogw ameri-
canm, seu descripUonesplantarwm 
prmserlim Americw meridionalis 
nondum cognitarum, Eafnm, 
1796 tot 1807, in fol. metSO 
platen; — 3." Icones illustratie 
3 
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plantarum americanarum in ecïo- \ 
gis descriptarum inservientes, 
Hafnits, 1798, in fol. met 30 
platen; — 4.° Enumeralio plan-
tarutn, vel ab aliis, velab ipso 
observatorum, cum earum des-
criptionibus succinctis, Hafnice, 
1805—1807, 2 dl." in 8.v° 

YAIIAANT DE GUELLIS (GÉR-
MANUS VALENS GUEIXIUS, PIMPON-
TIÜS) abt van Paimpont, daarna 
bisschop van Orkans, zijne 
geboorteplaats, te Meung-sur-
Loire in 1587 overleden, ver
diende door zijnen smaak voor 
de schoone letteren, de bescher
ming van FKANCISCUS I. Men 
heeft van hem: 1.° een Gom-
mentariwm op VIRGILIUS, Ant
werpen, 1575, in fol.j — 2.° 
eètiDiehtstuk, dat hij in zeventig
jarigen ouderdom vervaardigde, 
en dat men vindt in deDeliciw 
poetafum gallorum. 

VAILLANT (JOANKES FOY), een 
beroemde oudheidkundige, te 
Beatmis in 1632geboren, werd 
door zijnen moederlijken oom 
zorgvuldig in de wetenschappen 
opgevoed, en tot de beoefening 
der geneeskunde bestemd; maar 
zijn smaak bepaalde zich niet 
tot dat vak. Hij legde zich 
geheel en al toe op de beoefening 
van de gedenkstukken der oud
heid , vormde in korten tijd een 
m dat vak zeldzaam kabinet, 
en deed verscheiden reizen naar 
vreemde landen van waar hij 
zeer zeldzame gedenkpenningen 
rnedebragt. Het verlangen om 
zijne letterkundige rijkdommen 
te vermeerderen, bewoog hem 
te Marsetlle scheep te gaan, 

om zich naar Rome te hegeven; 
maar hij werd door een' kaper 
buit gemaakt, naar Algiers ge
voerd , en als slaaf gekluisterd. 
Omtrent vier maanden daarna 
stond men hem toe, naar Franlt-
rijk, terugtekeeren, om zijnen 
losprijs te verzoeken. Hij ging 
dus aan boord van een fregat, 
dat op zijne beurt door een' 
kaper van Tunis werd aange
vallen. Op het gezigt van dit 
nieuwe ongeluk,. zwolg VAIL-
LANT, ten einde niet alles te 
verliezen, zoo als hij zulks op 
het eerste schip had gedaan, 
een vijftiental gouden medailles, 
die hij bij zich had, in; en na 
verscheiden malen op het punt 
te zijn geweest van te bezwijken, 
vond hij eindelijk het middel, 
om zich met de boot te redden. 
Eenigen tijd daarna, gaf de na
tuur, zegt men, hemdenscnao 
terug, welken hij aan dezelve 
had toevertrouwd. Te Jms 

teruggekeerd, ontving ny ee-
veleS-van het hof, om eene 
nieuwe reis te ondernemen. 
VAILLAÏÏT zette zijne nasporwge» 
door, tot in het binnenste van 
Eypte en Persië, en : w»» ei 
de kostbaarste en zeldzaams^ 
gedenkpenningen. Bij de ve 
nieuwing der akademie w 
opschriften en schoone lettere», 
werd hij eerst als lid deragj» 
aangenomen, en verkreeg »» 
daarna de betrekking van p 
sionaris. Hij was tweern^ 
gehuwd geweest, en• DIJ e 

bijzondere dispensatie van. u» 
Paus, was hij achtereenvolgen» 
met twee zusters in » e n S 6 
getreden. Hij overleed in ï*"' 
Zijne werken zijn: 1 . » ^ ^ 
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etc. (Geschiedenis der kekers) 
tot aan den val van het Ro-
raeinsche rijk, 1694, 2 dl.", 
in 4.t0 Deze geschiedenis is te 
Rome herdrukt, onder den titel 
vmNumismataimperatorum etc. 
1743, 3 dl.* in 4;*», met vele 
vermeerderingen van den uit
gever, pater FRANCISCUS BAL-
DIM ; — 2.° Seleucidarum'im
perium sive Historia regum 
Syrirn ad fidem. numismatum 
accommodata, Parijs, 1681, in 
4. t 0 ; — 3.° Historia Ptolemce-
orum, Egypti regum, ad fidem 
numismatum accommodata, Am
sterdam, 1701 i in fol.; — 4.° 
Nummi antiqui familiarum ro-
manarum perpetuis Ulustratio-
nïbus illustrati, Amsterdam, 
1703, 2 dl.", in fol.; — 5.» 
Arsacidarum imperium, sive re
gum Parthorum historia, ad 
fidam numismatum accommodata, 
Parijs, 1725, in 4.*°; — 6.° 
Achcemenidarum imperium, sive 
regum Ponii, Bosphori, Thracitè 
et Mlhynice, Historia, ad (idem 
numismatum accommodata, Pa
rijs, 1725, in 4.*°; *-. 7.» 
Numismata wrea imp.eratorum i 
1688, 2 dl.*-, in fol.; — 8,° 
Numismata Grccca, Amsterdam 
1700, in fo l ; — 9.° eene 
tweede Uitgave van het kabinet 
van SEGÜIK. 1684, in 4. t 0 ; — 
10.° Verscheiden Verhandelin
gen over verschillende gedenk
penningen. Al deze werken strek
ken zijner geleerdheid tot eer 
en hebben veel bijgedragen tot 
opheldering der geschiedenis. De 
schrijver was niet alleen achtens
waardig wegens zijne kunde, 
maar ook wegens zijn karakter. 

. VAILLANT (JOANNES FaAtfcis-
CÜS FOY), zoon van den voor
gaande , te Rome, in 1665 
geboren, volbragt zijnen leergang 
voor de geneeskunde te Parijs, 
en schreef eene Verhandeling 
over de hoedanigheid en het ge
bruik der Iwffij. In 1702 nam 
men hem op in de koninklijke 
akademie van opschriften. Hij 
gaf verscheiden belangrijke Ver
handelingen in het licht over 
de gedenkpenningen en andere 
onderwerpen. Gedurende de twee 
jaren, welke hij zijnen vader 
overleefde, was zijne gezondheid 
zeer wankelbaar, en iüj overleed 
in 1708. 

VAILLANT (SEBASTIAAN) , te 
Vigny, bij Pontoise, in 1669, 
geboren, openbaarde reeds in 
zijne teederste jeugd eene bui
tengewone neiging voor de ken
nis der planten. Hij was eerst 
organist bij de hospitalister-non-
nen van Pontoise, daarna heel
meester, en later secretaris van 
FAGON , eersten lijfarts van LODE-
WIJK XIV. Nadat deze bekwame 
geneesheer de talenten van VAIL
LANT voor de kruidkunde had 
leeren kennen» verkreeg hij voor 
hem het opzigt over den ko
ninklijken tuin, dien hij met 
zeldzame planten verrijkte. De 
akademie van wetenschappen 
nam hem in 1716 in haar mid
den op. De voornaamste zijner 
werken zijn: 1.° uitmuntende 
Aanmerkingen op de onderrig-
tingen over de kruidkunde van 
TOURNEFORT; — 2.° DlsCOUrS 
etc. {Verhandeling over de sa
menstelling der bloemen, «» 
4 
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over het gebruik van derzelver 
verschillende deelen),—S.°:Livre 
etc. (Boek der-planten, welke 
in den omtrek van Parijs ont-

" luiken), teLeydent onder opzigt 
van JJOEBHAVE, in 1727, onder 
den titel ven Botanicum Pari-
siense etc. met 300 platen ge
drukt. Dit werk, de vrucht 
eener veertigjarige nasporing, 
wordt zeer gezochtj — 4.° 
„een klein Botanicum, Leyden, 
1743, in 12.m° VAIIXANT over
leed in 1722. 

VAIIXAWT (FEANCISCUS LE); — 
Zie LEVAILLANT. 

VAIR (WILLEM DU) , zoon van 
JOANNES BD VAIR , ridder en pro
cureur-generaal der koningin 
MARIA DE MEDICIS, werd tePa-
rijs, in 1556 geboren. Hij was 
achtereenvolgend raadsheer bij 
het parlement, rekwest-meester, 
eerste president van het parle
ment van Provence, en eindelijk 
in 1616 zegelbewaarder. Hij 
omhelsde den geestelijken staat, 
en werd in 1618, tot bisschop 
van IAsieux gewijd. Hij bestuur
de zijn diocees met vele wijsheid. 
Liever deed hij afstand van de 
zegels, dan zich te voegen naar 
de bedoelingen van den maar
schalk D'ANCRE, die misbruik 
maakte van de gunst, waarin 
i»ö stond. Hij eindigde zijn 
leven, te Tomeins (fn dep.» Zo*-
et Garonne), alwaar bij zich 
bevond in het gevolg van den 
koning, gedurende het beleg van 

_ Clerac, m 1621. Do VAinbe-
^ zat eene bmtengemeene scherp

zinnigheid , en eene voor zijne 
eeuw weinig gewette welspre

kendheid. De Wijze, waarop hij 
over zich-zelven spreekt, in het 
eigenhandig (olographisch) testa
ment, dat hij te Fillenewe-k-
Hoi, den 10 Junij 1620schreef, 
verraadt een zedig, wijs enopregt 
christelijk man, die de geheime 
en weldadige bedoelingen der 
Voorzienigheid, met even zoo 
vele juistheid als bewondering 
en dankbaarheid begrijpt. » Ge
boren , zoo als ik was, niet eene 
zeer zwakke gezondheid, met 
een niet zeer werkzaam h'gchaam 
,en een' tragen geest, meteen 
zeer zwak geheugen, terwijl ik 
van de natuur geene andere | 
gaven had ontvangen, dan eene, 
wel is waar zoo groote scherp
zinnigheid, dat ik niet weet, 
dat er ooit, sinds ik denman-
nelijkeh ouderdom heb bereikt, 
iets gewigtigs, het zij, met be
trekking tot den staat, tot het 
publiek, of mij bijzonder be
treffende , is voorgevallen, d» 
ik niet voorzien had. •'Wijl ^ ' 
enboven mijne ouders, die roet _ 
geene fortuin bedeeld waren, 
mij .niets konden bezorgen aan 
een' post van kerk-raad, eneent 
prove van Meam, daarenboven 
nog met den gebrekkelyken ou
derdom mijns vaders e n » ^ " 
zorg van zijn ten uiterste vei-
vallen huis belast, op het W' 
stip dat men waande dat a 
staat deszelfs val nabij w»-
-heeft God mij echter zoo won
derdadig bijgestaan en begu" 
stigd.dat i l mij tot de groot 

eereposten des koningrijk »» 
verheven, waaraan overvloed 
inkomsten, en zelfs meer clan»* 
verlangd had, verbonden z>J»> 
daarbij heb ik de openbare goe" 
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keuring en welwillendheid ge
noten , zoodanig als ik dezelve 
begeeren kon: waarin ik moet 
erkennen dat zijne goddelijke 
goedheid, mijne zwakheid heeft 
willen kiezen, om zijne magt 
en weldadigheid te doen uit
schitteren, enz." De werken 
van DÜ VAIR komen in een zwaar 
boekdeel in fol. voor, Parijs, 
1641. Uien vindt in hetzelve 
Redevoeringen, Vertalingen, die 
minder dan de overige voort
brengselen van zijnen tijd den 
stempel van den kwaden smaak 
dragen, die toenmaals heerschte, 
maar. die er echter niet geheel 
vrij van sijn. Men erkent op 
elke.blz. derzelve den overheids-
persoon, den christen, en den 
regtschapen man. Men moet 
hem niet verwarren met LEO-
MARDÜS VAIR of YAIRO, doctor in
de godgeleerdheid, en prior van 
de H. SOPHIA van Benevento, van 
wien er eene verhandeling be
staat de Fascino, vol nasporin-
gen, oordeelkundige en bondige 
inzigten. — Zie verder VAIRO. 

* VAIRA (ANTONIÜS) , bissóhop 
van Adria, te Venetië in 1650 
geboren. Men beschouwde hem 
als zeer ervaren in het kerkelijke 
regt, en hij werd hoogleeraar 
in hetzelve aan de universiteit 
van Padua. Zijne kunde en 
zijne diensten werden beloond, 
met het bisdom Paremomhtrië. 
Hij werd vervolgens verplaatst 
naar dat van Adria in het Pa-
duaansche. Hij overleed lüRovigo, 
in 1732, en heeft nagelaten 
eene geschiedkundige verhande
ling, getiteld: de Prerogativa 

wcmneniem nomcnclationis et - -
potestatis romani pontificis, a 
Gonstantinopolitanus pmsulibus 
usurpata, Padua, 1704, in fol.. 

VAIRAC. — Zie YAYRAC. 

* VAIRO {dom LEONARDUS) , 
een benedictijner uit het klooster 
van de H. SOPHIA te Benevento, 
doctor in de godgeleerdheid, 
bloeide inde 16.e eeuw, en werd 
bisschop van Pozzuoli of Pus-

' suolo. Hij is de schrijver van 
een geleerd en belangrijk werk, 
getiteld: De fascino"libri tres, 
in "quibus omnes fascini species 
et causa? describiintur, etexphi-
losophoruni sententiis s'cite et 
eleganter explicantur; nee non" 
contra prmstigia, imposturce, il-
lusionesque dcemonum, cautiones 
et amulelm preescribuntur ac 
denique nugce qum de iisdem 
mrrari solent dilucide confu-
tantur, Parijs, 1 5 8 3 , i n 4 . t ° 
Men heeft van denzelfden schrij
ver vijf Leerreden, in de kapel 
des Pauses uitgesproken, en ih 
1579, in 4.l° gedrukt. Hij was 
doctor in de godgeleerdheid en 
groot-prediker. 

VAISSETTE (dom JOZEF), te 
Gaillac,. in 1685 geboren, oe
fende gedurende eenigen tijd den 
post uit van procureur des ko-
nings, in het Waldenser of 
Albigenser-hnd. Der wereld 
moede, werd hij in 1711 Bene
dictijner van de congregatie van 
den H. MAURUS,in de priorij 
van Daurade te Toulouse. Zijn . 
,smaak voor de geschiedenis deed 
hem in 1713, door züne o w 

5 • " . . • . • • • • - - • 
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sten naar Parijs beroepen, ter
wijl zij hem tevens belastten, 
om met dom CLAÜDIUS DE VIC 
(zie dat art.) aan de geschiedenis 
van Langnedoc te werken. Het 
1.« dl. van dit werk verscheen 
in 1730, in fol.: » Weinig 
algemeene geschiedenissen, zegt 
de abbé, DES FONTAJNES , zijn in 
onze taal (de Fransche), beter 
geschreven, de geleerde aan
merkingen in hetzelve zijn diep
zinnig en aangenaam." Men heeft 
op het einde zeer geleerde aan-

Jeekeningen gevoegd over ver
schillende punten dergeschie-
nis van Languedoe; deze aan-
teekeningen zijn als zoo vele 
verhandelingen over belangrijke 
onderwerpen. Nadat dom Vic 
in 1734 overleden was, bleef 
dom VAISSETTE alleen met dit 
groote werk belast, hetwelk hij 
met roem ten uitvoer bragt, en 
waarvan hij de 4 overige deelen 
in het licht gaf. Deze geleerde 
overleed t&St. Gemiain-des-Prés, 
in 1756 door iedereen betreurd. 
Zijne overige werken zijn: 1.» 
eene Verkorting zijner geschie
denis van Languedoe, 6 dl.*, in 
12.m°, 1740. Dezelve is vol
doende voor degene, die niet 
tot dat gewest behooren; maar 
de inwoners van Languedoe vin
den dezelve te schraal, en be
schouwen ze slechts als1 een 
inhouds-register;— 2.o Eene Al
gemeene Aardrijkskunde, 4 dl.», 
in 4.t°, en 12 dl.», in I2.m° 
Ofschoon er, zoo als in bijna 
alle aardrijks-besehry vingen, vele 
onnauwkeurigheden in voorko
men , wordt dezelve nog door 
geleerde mannen geraadpleegd. 
De schrijver heeft, zoo veel als 
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het hem mogelijk was, uit zui
vere bronnen geput. Het is 
alzoo dat, om met oordeel over 
de beroemde zendingen van 
Paraguai te spreken, hij don 
ANTONIO UM<OA, oud-bevelhebber 
van Peru, heeft geraadpleegd, 
volgens wiens verslagen, hij het 
belangrijk tafereel heeft geschetst, 
hetwelk van deze missiën voor
komt in het laatste deel zijner 
Aardrijkskunde; een tafereel, 
dat terwijl het de droefheid van 
weidenkenden en ware wijsgee-
ren opwekt, diegene aan de 
algemeene verachting zal prijs 
geven, die aan de veroifiügmg 
eener zoodanige inrigtingdehana 
hebben geleend. 

* VALARESSO (FANTINUS), aarts
bisschop van Candia, teVenetie, 
in 1392, uit eene aanzienlijk 
familie geboren, omhelsde den 
geestelijken staat, en werd, 
reeds'in 1412, door JOAKNES 
XXIII, tot het bisdom PwrenfB 
benoemd. Nadat JOANNGS, « 
1415, in de kerkvergadering va» 
Constans, was afgezet, v/erd <w 
benoeming van VALABBSSO a» 
van geene waarde beschouw, 
maar Paus MARTIWIS V « 
noemde hem in 1417 op JWJJ 
tot het zelfde bisdom, fo-ijf0' 
werd hij op den aartsbisschop 
pelijken stoel van Candi^ 
plaatst. In die hoedanigheide" 
met den titel van legaat, w» 
hij bij de kerkvergadering va» 
Florence tegenwoordig, ww» 
hij last had, om aan de ver 
eeniging der Grieken te w» 
ken. Het is onbekend waar ej 

wanneer hij stierf; n» a r ' J 
leefde nog in 1422. Nog b** 
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men van hem eene verhandeling: il 
De conciliorum auctmtate et de 
éommmione Latinorum et Grce-
corum,, welke hij, in dat jaar 
zaraenstelde, en welke men be
waarde in de bibliotheek van J 
den H. JOANJNES en den H. PABUJS \\ 
van de orde van den H. DOMI-
MICÜS te Venetië. Pater UOHEIAI, 
in zijn Italia sacra, over FAN- , 
TINÜS VALARESSO sprekende, zegt 
van hem dat hij was Latinè 
ae Grüim lingutè eruditisyimus 
ac mulliplici doctrinavir claris-
simus. Hij spreekt met lof over 
zijne verhandeling en over de 
brieven van dien aartsbisschop, 
welke in handschrift, met die 
van den aartsbisschop MAFFEI 
VALARESSO, zijn' neef, in de 
Barberijnsche bibliotheek be
waard worden. 

* VALARESSO (ZACHARIAS), mede 
te Venetië, uit eene patricische 
familie, ongetwijfeld dezelfde als 
die van den voorgaande, geboren, 
was een der beste dichters van 
zijnen tijd. De abt LAZZARINI 
had een treurspel geleverd, ge
titeld Ulisse il giovane {Ulysses 
de Jonge, en niet Ulysses han
nes zoo als men zulks in het 
Dictionnaire universél heeft ver.-
taald, daar JOANNES in het Ita-
liaansch Giovanni heet). Om het 
belagchelijke dezer smakelooze 
zaraenstelling te doen gevoelen, 
gaf VALARESSO, onder den ge
leenden naam van CATIDFFIO 
PANCHIANO, eene soort van keer-
dicht (Parodie) van dit werk in 
het licht, getiteld5 11 Rutzvan-
scad il Giovane, arcisopratragi-
chissima tragedia, 1724. Dit 
stuk vond den" grootsten bijval. 

Het werd herdrukt to Venetië, 
1791, in een deel van den Par-
nasso Ilaliano (50.» dl. bladz. 
207), en te Parijs, in 1736. 
VALARESSO overleed den 23 
Maart 1769. 

VALART (JOZEF), een priester, • 
in het gehucht Sortel bij Hes-
din, in het diocees van Amiens, 
in 1698 geboren, en in de hoofd
stad van Picardijë, in 1781 
overleden, heeft zich eenen naam 
gemaakt, onder de Latijnsche-
taalkundigen j hij trad omtrent 
verschillende vraag- of geschil
punten betrekkelijk deze oude , 
rijke, krachtvolle en voortref
felijke taal, met verscheiden 
beroemde letterkundigen in het" 
strijdperk, en bewees daarbij 
dat hij dezelve in den grond 
kende. Nadat pater DESBILLONS 
zijne Fabels had in het licht 
gegeven, maakte VALART eenige 
beoordeelende aanmerkingen, 
waarvan er eenige zeer gegrond 
werden bevonden, de geleerde 
en. zedige Fabelschrijver trok er 
nut uit. Men heeft van hem 
eene Rudimenta, eene Prosodie, 
de Gelijkenissen van het Evan
gelie, in een voor beginnenden 
bevattelijk Latijn overgebragt, 
met de tusschenregelige vertaling 
,(iu het Fransch), eene Aard-
rijks-besehrijving, eene Fransche 
spraakkunst, eene Vertaling van 
CORNELIÜS NEPOS. Maarhetgene, 
waardoor hij de meeste bekend
heid heeft verworven, is eene 
Latijnsche uitgave der Navol
ging van J. C; niet wijl dezelve 
bijval vond, maar wijl dezelve 
do geleerden en de ware vrienden 
van dit voortreffelijke gaschrift 
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tegen hem in het harnas joeg; 
die verontwaardigd waren, het
zelve, onder voorwendsel van 
het in goed Latijn te brengen, 
verminkt en op duizenderlei wij
zen misvormd zagen. In 1764 
heeft hij eene tweede uitgave 
van dit zoo zeer verminkte wérk, 
en in 1766'eene Fransche ver
taling van hetzelve in het licht 
gegeven. — 

* VALAZÉ (KAREL ELEONOOR 
DUFRICHE), den 22 Januarij 1751 
te Alencon geboren, volgde eerst 
de loopfiaan der wapens en daarna 
de balie. Tijdens de Fransche om
wenteling was hij advokaat en 
landbouwend eigenaar. In 1716, 
omhelsde hij de volks-partij; in 
1792, werd hij maire van Es
say , een stadje bij Alencon, 
alwaar hij de meest revoluti-
onnaire besluiten ten strengste 
ten uitvoer deed leggen, terwijl 
hij tevens het platte-land door
kruiste , om er de beginselen van 
den dag voortteplanten. Tot 
de nationale conventie benoemd, 
omhelsde hij er de partij der 
Gironde] en gaf zfch aan de 
geheele onstuimigheid zijner in
borst over. Hij voer tegen de 
priesters, de adellijken en het 
hof uit , deed het verslag der 
misdaden, aan' LODEWIJIC XVI 
te last gelegd, en stemde voor 
den dood van dien vorst. Hij 
stond in. naauwe vriendschaps
betrekking met VERGNIAÜD , en 
ondersteunde al de ontwerpen 

• deszelvea. MARAT bestempelde 
hem met den naam van hoofd 
der staatsmannen,. Hij verhief 
zijne stem tegen de gemeente 
van Parijs, en toonde zich do 

onverzoenlijke vijand der Jako-
bijnen; ook werd hij den 31 
Mei, in den val der Girondijnen 
medegesleept, ha dezelve met 
moed tot op den laatsten oogen-
blik te hebben verdedigd. Hij 
wilde niet de vlugt nemen, en 
den 2 Jumj zag hij zich in 
staat van beschuldiging gesteld, 
en hij werd 'den 30 October 
1793 ten dood veroordeeld; zoo
dra hij zijn vonnis had verno
men, beroofde hij zich met 
dolksteken van het leven, m 
onverzoenbare vijanden der w-
rondijnen, lieten zijn lijk op 
eene kar tot aan den voet van 
het schavot voeren, waarop ver
scheiden zijner medegenootennet 
leven verloren. Hij heeft na
gelaten: l.o Lois etc. (WW' 
wetten in de natuurliw o™8 

der pligten, der ondeugdenen 
der misdaden), 1784, m 8.^i 
in 1802 door de zorg van den 
regtsgeleerde DUFRICHE DB W£ 
LAINES herdrukt. De Mrem 
de Franco en andere, dagb^n 
gaven er een zeer v o o r » 
verslag van. Men vindt er goeac 
zaken in , maar beneveld dom 
eene overdrevene zucht om mei 
schenliefde uittekramen, dienew 
deed vergeten, dat de goedeom 
en de openbare veiligheid m 
bestraffen der misdaad vorderen, 
~ 2.» Lc Mm {deDroom),®* 
verhaal, voorkomende ïnue 
bliotheek der romans, P<*f> 
1785: — 3.o A men fl* (f ^ 
<myrf zoon), ib. 1785, w 8 . . 
-4.ompimtsetc.(fersU^ 

en Redevoeringen in dei Cjw^ 
tie uitqcsproUen), ia °; J-lUI 
5." hèfense til (VerdfW^ 
der beschuldigden op den " 
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MA 1793), in 8.™ — De 
schrijver vervaardigde dit ge
schrift in de kluisters, maar na 
vernomen te hebben, dat men 
aan de beschuldigden geenerlei 
middel van verdediging toestond, 
hield hij het in zijne gevange
nis verborgen, waar een zijner 
lotgenooten het vond, en-het
zelve later in het licht gaf. Al 
de hierboven aangevoerde wer
ken (met uitzondering zijner Ver
dediging), hebben in het alge
meen hunnen grondslag op die 
beginselen van phüosophisme, 
die hem in den maalstroom der 
omwenteling trokken, en zijn 
treurig uiteinde te weeg bragten. 
VALAZÉ heeft eenige handschrif
ten nagelaten, zoo als een vervolg 
op de Strafwetten, eene Ver-
handeling over de oomalten van 
het opstijgen der dampen in den 
dampkring, enz. 

VALCARCEL {don JOZEF-ANTO-
NIO), een Spaansche landbouw
kundige, te Valencia in 1724 
geboren. Een gedeelte van Span:, 
je, voornamelijk het koningrijk 
Valencia en Katalonië, hadden 
den akkerbouw zien bloeijen 
onder den beroemden ALFOK-
stjs DE ÏÏERRERA, in 1560 over
leden, maar de verschillende 
oorlogen, vooral die der erf
opvolging, hadden die schoone 
landen weder in de ellenden 
gedompeld. VALCAREL hield zich 
met de zorg onledig om den 
landbouw in zijn vaderland 
weder op te beuren, en, na 
verschillende deelen van Eurqm 
bezocht en zich gevoed te heb
ben , met de beoefening dér 
classieke werken over het on-

derwerp, hetwelk hij wilde be
handelen , gaf hij verschillende 
geschriften in het licht, zoo 
als 1.° Onderrigtingen over Met 
aanhweehcn der rijst, een der 
rijkste voortbrengselen van den 
grond van Valencia; — 2.° On
derrigtingen over den vlashomo, 
enz. .Maar het werk dat hem 
het meest tot eer verstrekte was 
zijne Algemeene landbouwkunde, 
Valencia, 1765—1786, 7 dl.» 
in 4. t 0 , welke een aantal uit
gaven heeft gehad. VALCARCEL 
was lid van verscheiden akade-
miën, en van b'vjna alle genoot
schappen , welke den naam van 
Landvrienden voerden,' en die 
in verscheiden Spaansche pror 
vinciën gevestigd waren. Na een 
zeer godsdienstig en zuiver le
ven geleid te hebben, overleed 
hij in 1793. 

* VALCARCEL-PIO (don ANTO-
KIO) , graaf van Lumiarès, een 
Spaansch oudheidkundige, te 
Alicante, in 1738geboren,was 
de zoon der prinses Pio van 
Savooije, weduwe van den graai" 
van FÜEN-SALIDA , Groote van 
Spanje, en van den markies 
DE VALCARCEL, edelman der prin
ses, en later haar echtgenoot. 
Dit huwelijk deed de prinses 
Pio van het hof verwijderen, en 
zij werd naar Alicante verban
nen. Zelf wegens zijn ongere
geld gedrag, door .z'n'n' vader 
in het kasteel van Alicante op
gesloten, maakte don ANTOMO 
aldaar kennis, met den beroem
den VELASQUEZ, markies van 
VALDEFLORES, toenmaals staats
gevangene, die hem smaak V0« 
de oudheden inboezemde, Onder 
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de leiding van dezen geleerde,; 
maakte VAXCARCEL-PIO zich be
kend, met de oude talen, de 
geschiedenis, de wiskunde, de 
toonkunst, Fransche, en Itali-
aansche talen, welke hij vol
maakt wel sprak. De graaf van 
JLumiarès was de boezemvriend' 
van den markies DE ROMANA , 
Spaansch veldheer. Bij het laalsle 
bezoek, hetwelk de graaf van 
Lumiarès, na den dood van 
zijn' vader, aan het hof deed, 
verzocht hij, van den kant zij
ner moeder, zuster en erfgena
me van den prins Pio, den titel 
van prins en grobte van Spanje. 
Maar zijn hekelachlige geest en 
weinig geregelde zeden, maakten 
zijne pogingen vruchteloos, en 
deze titels werden later enkel 
aan den oudsten zijner beide 
zonen verleend. VALCARCEL-PIO 
overleed te Valencia, in Febru
ari) 1801. Hij heeft nagelaten : 
1.° Verzameling van onbekende 
gedenkpenningen der oude vol
hen van Spanje, met derzelver 
verklaring, Valencia, 1775. Dit 
voortreffelijk stuk bragt den 
schrijver op het denkbeeld, tot 
het aanleggen van zijn kabinet. 
•van gedenkpenningen, welke hij 
tot 1500 stuks bijeenbragtj — 
2.o Verhandeling over de ge
denkstukken, Barros Saguntinos 
genoemd, met de opschriften 
van Sagunta (thans Moniedro), 
ibid. 1779, in 8.™j — 3.° Be
schrijving van Lucentum, eene 
oude stad, thans Alkante ge
naamd, met de verklaring der 
opschriften, standbeelden, ge
denkpenningen enz., in hare 
bouwvallen gevonden, ibid. 1780j 
7—4.0 Opschriften vim Cmihago-

Nova, eene oude stad, thans Car-
thagena genaamd, ibid. 1782; 
— 5.° Verklaring der oude op
schriften en standbeelden mn 
Almazarron, eene stüd mn het 
koningrijk Murcia, Valencia, 
1776—1783; — 6." Bedenkin
gen " over 4e ligging der volk
planting Illici, ibid. 1784. •— 

* VALCAREKGHI (PAULUS), een 
geneesheer van Cremona, alwaar 
-hij in 1720 geboren werd, on
derwees achtereenvolgend zijne 
kunst in de hooge schooi m 
Pavia, en in de Palatijnsche 
school van Milane, en schreet 
een aantal werken, waarvan do 
voornaamste zijn: t ° Pe me; 
vrysmate aprtoB obsermhones m-
noi cum animadversionwus, 
Cremona, 1731; —2.° }««** 
tatio medica epistolaris de w-
gine Cfemonensï Am??V}f% 
annos maleficiata fuit, ibid.lV4o. 
Het onderwerp dezer verhande
ling is een jong 'meisje, dat op 
onbepaalde tijdstippen, steeae». 
naalden, stukken ijzer en. P» 
braakte. VALCARENGHI tracht»w 
verschijnsel te verklaren, Ln«\' 
welk ANDREAS FROMOND en P«er 

CAWONICI, aan het werk van <w 
geest der'duisternis toesenrew> 
~- 3.o In Ebenbitar irasUW» 
demalis limoniis eommenUm> 
ibid. 1758. Dit werk is w 

twaalf hoofdstukken verdeeld, 
waarin hij over de slijlcen 
modders in het algemeen, on* 
derzelver verschil en eJgen^»% 
pen, enz. spreekt. VAICARBNG» 
was lid van verscheiden geleeru 
genootschappen, en van ae » 
neeskundige collegiën van f 
lane, Cremona, Ferrara, WW* 



A L. 191 V 

enz. Hij overleed in 1786. 

VALCKE (PETRUS FRANCISCÜS) , 
pastoor van Rumbeke, en land
deken van Rousselaar of Roulers, 
in het diocees van Brugge, den 
23 Januari} 1787, in den ou
derdom van 79 jaren overleden, 
na in eenen langen 'levensloop, 
het schitterendste schouwspel der 
herderlijke deugden te hebben 
gegeven, en na, niet alleen on
der zijne kudde, maar alom, 
waar hij .toegang kon vinden, 
de vruchten van eenen verlich
ten, werk-,en liefdadigen ijver 
te hebben vermenigvuldigd. Zijne 
Leerreden, die zich door eene 
ongekunstelde, treffende en zal
vende welsprekendheid onder
scheiden, zijn onder het opzigt 
van den heer BRENART, bisschop 
van Brugge, gedrukt; zijne jaar-
lijksche Vermaningen of Opwek
kingen aan de pastoors, bij ge
legenheid der uitdeeling der hei
lige Oliën, zijn, in 1785, te 
Brugge, in het licht verschenen, 
Nog heeft men van hem de 
vertaling in het Vlaamsch van 
verscheiden stichtelijke werken. 

* VALCKENAER(LO»EWIJKKAS-
PER), een beroemde kenner der 
Grieksehe taal; in 1715, te 
Leeuwarden geboren, was een 
der voornaamste leerlingen van 
HEMSTERHÜIS, dien hij aan de 
hoogeschool van Leyden opvolg
de, na eenigen tijd hoogleeraar 
aan die van Franehr te zijn 
geweest. Weinig nieuwe phi-
lologen hebben over de Griek
sche letterkunde zoo veel licht 
verspreid als hij. Zijn geheele 
leven werd toegewijd aan de erns

tigste beoefeningen der meeste 
van de oude schrijvers van Grie
kenland. Hij overleed te Leyden, 
in Maart 1785, en liet de vol
gende werken _ na.: l.o Ammo-
tiius de adfiniwm vocabulorum 
differentie/,, Leyden, 1739, in 
4.t0 5 — 2.° Euripides Phce-
nissce, Franeker, 1755, in 4.*° j 
— 3.° Euripidis Hippolytus, 
Leyden, 1768, in 4.t0$ — 4.° 
Virgilius, eum gmcis scripto-
rïbus collatus, opera Fulvii Ür-
sini, nieuwe uitgave, met aan-
teekeningen, Leemvarden, 1747* 
in 8 jo ; —, s.o Diatribe inde* 
perdiias Euripidis tragcedias, 
Leyden, 1767, in 4.toj — 0.o 
Theocriti decent Jdyllia, Leyden, 
1773, in 8.™; — r7.o Theo-
critus, Bion et Moschus, ibid, 
1779, in 8.vo 5 — 8.o Tib. Hem-
sterhusi et L. G. Valckenarü 
Orationes: drie derzelve zijn van 
YALCKENAER, te weten: De re-
rum Belgicarum inannum 1718; 
— Be Philippi Amyntm indole, 
virtutibus, rebus, gestis, cau-
sis eccternis fractce Grwcorum 
Mbertatis; T - De critica emen-
datrice in libris sacris novi 
Testamenti a litteratm'ibus, guos 
vocant, non adhibenda. Men 
vindt daarenboven in hetzelfde 
boekdeel geleerde aanmerkingen 
van VALCKENAER • op twee ver
handelingen van den H. JOAWNES 
CHRYSOSTOMÜS , en aanteekenih-
gen op verschillende teksten van 
het nieuwe Testament; — 9.» 
De Rilibus in jurando a Vete-
ribus Hebrceis maxime ac Grce-
cis observaiis, Franeker, 1755, 
in 4.*°; — 10.° Specimina aca
demica, ibid. 1757, ia 4.f 
Hij heeft werken nagelaten ,dlf 
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in het licht zijn gegeven, onder 
den titel van L. G. Falchenarii 
opuscula philologica, critica, 
oratoria nunc primum conjuncta 
etc, Leyden, 1808. Bijna al de 
geschriften van dezen werkza-
mengeleerde, hebben verschei
den uitgaven gehad. 

* VALCKENAER (JOANNES), zoon 
van den voorgaande, in 1760 
te Leyden geboren, werd hoog
leeraar in de regten aan de 
akademie van Franeher, en na, 
tijdens de onlusten van 1786, 
zich onder de vijanden van het 
huis van Oranje geschaard to 
hebben, verving hij , in laatst
genoemd jaar, den hoogleeraar 
TYDEMAN , een' voorstander des 
stadhouders, op den leerstoel 
van het regt, aan de Utrecht-
sche hoogeschool. Niet lang 
echter bekleedde' hij dezen postj 
nadat het stadhouderschap her
steld was, verliet hij zijn va
derland, en kwam zich in 1703 
te Parijs vestigen. Hij trad 
aldaar op, onder de Hollanders, 
die bij de nationale conventie, 
op het zenden van eene Fransche 
legermagt naar de Nederlanden 
tot bijstand der patriotten en 
tot uitroeijing van het huis van 
Oranje aandrongen. Toen twee 
jaren later deze wensch vervuld 
werd, keerde VALCKENAER naar 
zijn vaderland terug, gaf een 
tijdschrift in het licht, geti
teld: Be.advokaat der Bataaf» 
sche vrijheid, en verkreeg te 
gelijkertijd, eenen leerstoel voor 
het openbare regt. Kort daarna 
werd hij gekozen als fiskaal, 
ttt het besloten onderzoek van 
net gedrag des raadpensionaris 

VAN DE SPIEGEL, staats-gcvan-
gene, als beschuldigd de schat
kist verspild te hebben. VALC
KENAER bewees in zijn verslag 
dat de gevangene onschuldig was, 
en dat hij in alles slechts vol
gens de bevelen zijner overhe
den gehandeld had. Hij was in 
1796 reeds Senator academicus, 
toen hij in hoedanigheid van 
gezant naar Spanje werd ge
zonden; dria jaren later verliet 
hij dat land,, om er kort daarna 
met eene buitengewone zending 
terugtekeeren. In 1801 kwam 
hij uit Spanje terug, nam deel 
aan het aanleggen der sluizen 
te Katwijk, en werd daarop 
naar het hof van Berlijn gezon
den, om met hetzelve, wegens 
de betaling der Oostenrnksche 
leening, waarvoor men Silea» 
tot onderpand gegeven had, eene 

overeenkomst te treffen. Ofschoon 
deze onderhandelingen metgee-
nen goeden uitslag bekroona 
werden, handhaafde VALCKENAER 
bij dezelve echter den roem van 
een kundig en geoefend staats
man, dien hij reeds vroeger w 
Spanje, Frankrijk en *'•»»' 
derlanden verworven had- ƒ".„ 
LODEWIJK NAPOLEON, M 1ÖV" 
koning van Holland gewtden» 
in 1810, het bezetten van w 
koningrijk' door Fransche trou; 
pen, wilde verhoeden, zona uu 
VALCKENAER tot zijn' broed 
NAPOLEON, die echter van -au» 
wilde hooren, wijl hij zijn ^* 
telandsstehel niet wilde m 
varen. Toen Holland einde J 
bij het Fransche keizerryk weru 
ingelijfd, leefde hij, nu eens op 
zijn landgoed, dan te Amsteff^ 
of te Haarlem, in welke laa'sl 
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stad hij ia Janna rij 1821 over
leed. Hij werd voor een' bekwa
men diplomaat gehouden; was 
met de roode-adelaars-orde van 
Pruissen versierd, en was lid van 
het Nederlandsche instituut. Be
halve de reeds genoemde werken 
heeft men van VALCKËNAER : 1.° 
De peculio quasi-caslrensi vete-
ribus jurisconsultis, incognito, 
ejusque vera origine, Leyden, 
1780; — 2.o De duplici legum 
quarumdam in Pandectis inter-
pretatione, Leyden, • 1781; — 
3.P met (BAVIUS WORDA) Regier-

" lijk advies in de zaak van den 
er f stadhouder WILLEM V, ibid. 
1796. — IZAAK VALCKËNAER , 
oom van LoDEwwicKASPAR,was 
achtereenvolgend rector der La-
tij nsche scholen van Leeuwarden 
en 's Gravenhage, en heeft in 
het licht gegeven: CICERONIS 
epistol® selectw, Leeuwarden, 
1716, in 8.vo 

* VALDEN (THOMAS VAN), een 
karmelieter religieus, dus ge
noemd naar het dorp Palden-
in Engeland, zijne geboorte
plaats, onderscheidde zich in 
zijne orde door zijne kunde. 
Hij had aan de hoogeschool 
van Oxford gestudeerd, alwaar 
hij tot doctor in de godgeleerd
heid was. gepromoveord. Hij 
was bij de kerkvergaderingen 
van Pisa en Constans tegenwoor
dig. HENDRIK. V, koning van 
Engeland, verkoos hem tot zijn' 
Biechtvader; hij vergezelde dien 
koning op zijnen togt tegen 
Frankrijk, alwaar hij in 1430 
overleed. Men heeft van pater 
VALDEN een werk getiteld; Leer 

XXIV DEEL. 

der oudheid, betrekkelijk het 
geloof der catholijke Kerk, tegen 
de aanhangers van WICLEF en 
Hus, in 3 dl.», te Parijs, en 
later te Salamanka en Venetië, 
met goedkeuring van Paus MAR-
TINUS V, aan wien het is op-
gedragen, gedrukt. VALDEN be
strijdt in hetzelve nadrukkelijk, 
de dwalingen dier ketters. In 
zijn eerste deel, wederlegt hij 
die, welke betrekking tot de 
eigenschappen van. God, tot de 
natuur van den mensch en tot 
de menschwording hebben. Hij 
bewijst den voorrang des Pauses, 
en de goddelijke instelling van 
het episkopaat; hij verdedigt 
het regtsgebied en de voorregten 
deszelven, ontwikkelt de regten 
der overige herders, regtvaardigt 
de geloften en de religieuse pro
fessie enz. In het tweede deel 
verklaart hij de leer der Kerk 
betrekkelijk de Sacramenten, en 
betoogt, tegen WICLEF, datder-
zelver kracht niet afhangt, van 
de gesteldheid en heiligheid der 
•geestelijken, maar dat deze, al 
mogten zij ook in staat van zon
den zijn, op eene wettige wijze 
consacreren en de Sacramenten 
bedienen, en na bewijzen te 
hebben aangevoerd, ter staving 
van de wezenlijke tegenwoordig
heid en de transsubstantiatie, 
toont hij aan, dat de communie 
onder de heide gedaanten geene 
volstrekte noodzakelijkheid is. 
In het derde deel toont hij het 
onderscheid aan dat er tus-
schen bisschoppen en priesters 
bestaat, en de hoogere waardig
heid der eerste. Hij behandelt 
vervolgens de door WICLEF aan-



194 . V A L . 

gerande geloofspunten, en ver
dedigt dezelve. De wijze van 
behandelen van pater VALDEN , 
is te beginnen met het aanhalen 
der dwalingen, welke hij zióh 
voorstelt te bestrijden; met aan
halingen uit de H. Schrift, de 
kerkvaders en andere kerkelijke 
schrijvers tegenover dezelve te 
stellen, en met korte woorden 
de gevolgtrekkingen die er uit 
voortvloeijen, voortestellen; zoo
dat de hoofdinhoud van zijn werk 
in eene verzameling van aanha
lingen en teksten bestaat, die 
alle tot het door hem behan
delde onderwerp in betrekking 
slaan: hetwelk hetzelve groote-
lijks vari nut heeft gemaakt voor 
de godgeleerden en zintwisters, 
die na hem zijn gekomen, door 
hun geheel bereide bouwstoffen 
aantebieden. 

VALDO (PETRUS), een aarts-
kelter, in het vlek Vaud, in 
DaupJdné, vanwaar hij zijnen 
naam ontleende, geboren. Hij 
liet den Bijbel vertalen tot ge
bruik der armen, en begon in 
1180 te Lyon te dogmatiseren. 
Zijne leerlingen werden naar 
hunnen meester Waldensers ge
naamd ; of Bedelaars-van Lrjon, 
naar de stad, waar deze sekte 
haren oorsprong nam. De dood 
van een' vriend van VALDO, die 
in zijne tegenwoordigheid plot-
selijk den geest gaf, trof hem 
zoo zeer, dat hij dadelijk aan 
de armen eene groote som gelds 
uitdeelde. Deze edelmoedigheid 
lokte er een verbazend aantal 
ïn^zyn gevolg. Hun weldoener 
wilde weldra hun meester wor
den. Daar hij eenigzins gelet

terd was, verklaarde hij hun 
het nieuwe Testament in de 
volkstaal. Nadat de geestelijken 
zijne vermetelheid gelaakt had
den , voer hij tegen hen en tegea 
hun gezag ui t , terwijl hij de 
leeken met hen gelijk stelde. 
Er zijn schrijvers die beweren, 
dat VALDO zijne dwalingen niet 
verder dreef; maar dat zijne 
leerlingen, nazichinDaM/j/iise, 
Languedoc, Kataloniê enz. ver
spreid , en zich met de Jrnal' 
disten en Albigensers vermengd 
te hebben, verscheiden dwalin
gen dezer Jaatslen aannamen. 
Verscheiden protestanten, en 
VOLTAIEE , in zijne Jlgememe 
Geschiedenis, hebben de Albi
gensers en Waldensers met el
kander willen verwarren, maar 
BOSSUET (Gesch.der Ferandenn-
gen; 9.«= Bk.), en de protestant 
LIMBOKCH (Gesch. der Inquisitie), 
hebben onbetwistbare bewnzen 
geleverd van de onderscheiding > 
welke men moet maken tussclien 
de Albigensers en Waldensers. 
De Waldensers, uit het overige 
Europa verdreven, hebben zien 
in de drie dalen van Piemnt, 
waar zij zich het eerst geves
tigd hadden, nog gehandhaaw, 
zij maken aldaar eene bevoliunb 
uit van 20,000 zielen, en pe-
zitten er 13 kerken. De koning 
van Sardinië heeft hun toege
staan (bevelschrift van 10 ^ 
arij 1824), een ziekenhuis voor 
hunne armen te bouwen, e» 
dit gesticht te doen bedienen 
door een' arts en een'heelmees
ter van hunne geloofsleer. 

VALENCAI. - Zie ESTAMPES 

VALENCAY, 
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VALENCE. — Zie PARES of 
PERES (JACOBUS). 

* VALENCE (CYRUS MARIA 
ALEXANDER BE TlMBRUNE-TlM-
BRONE , graaf DE) , te Agen, in 
1757, uit eene oude familie 
geboren, waarvan een zijner 
voorouders, met den rang van 
kapitein, bij den slag ya.nJSou-
vines tegenwoordig was. De 
vader van den graaf DE VALENCE 
was luitenant-generaal, en zijne 
oomen generaal-officieren. Tot 
de dienst der artillerie bestemd, 
begaf hij zich in 1774 naar 
Straatsburg, om er zijne studiën 

' te volbrengen. In 1778 tot 
kapitein bij het koninklijk rui
terij-regiment benoemd, werd 
hij achtereenvolgend, tot ad
judant van den maarschalk 
DEVAUX, en in 1784, tot twee
den kolonel van het regiment 
van Bretagne bevorderd. Zijn 
huwelijk met de dochter van 
mevrouw de gravin DE GENLIS/ 
deed hem den post bekomen 
van eersten schildknaap van den 
hertog van Orleans, met den 
rang van kolonel van het Char-
ira-dragonder-regiment, en het 
kruis der orde van den H. La
zarus. In 1789, werd hij door 
den adel van Parijs verkozen, 
tot een' der plaatsvervangende 
afgevaardigden bij dealgemeene 
staten, maar hij nam geene.zit
ting; tegelijkertijd vertrouwde 
men hem het bevelhebberschap 
over het dep.* der Sarthe toe. 
Tijdens de reis van LODEWIJK 
XVI naar Varennes, en na de 
gebeurtenissen van den 23 Junij, 
vertoonde hij zich voor de con

stituerende vergadering, en legde 
in handen derzelve den eed van 
trouw af. Déze zijne handelwijze 
was zijner bevordering gunstig. 
In 1792 ging hij, in hoedanig
heid van veld-maarschalk, onder 
den maarschalk LUCKNER , tot 
het Foorder-leger over. Weldra 
kwam de rampzalige 10 Augus
tus dagen, die gevolgd werd door 
de nederlagen van Bergen en 
Doornik, en den moord van den 
generaal DILLON.• het toenmalig 
bestuur was van gevoelen om, 
onder die omstandigheden het 
leger te moeten reorganiseren : 
het stelde den generaal VALENCE 
aan het hoofd aller grenadieren 
en benoemde hem tot luitenant-
generaal. Hij was het, die de 
eerste stad en het eerste geschut 
op de Oostenrijkers veroverde. 
In den slag van Valmy, voerde 
hij het bevel over den linker
vleugel, ontving de capitulatie 
van Verdun, en onderteekende 
vervolgens met den hertog van 
Brunswijk, die van Longwy, 
Door deze heldendaden tot ge-
neraal-en-chef' van het Ardenner-
leger benoemd, wendde hij zich 
naar Givet en Charlemont, maakte 
zich meester van Dimnt en 
Charleroi, en van het geheele 
land tusschen de Swmbre en 
Maas gelegen, van Nivelle, het 
bosch van Soignies enz. en droeg 
alzoo bij tot de ontruiming van 
België, Hij belegerde het kas
teel van Namen, tegen BEAU-
LIEU en SCHREDER, die hij te 
Vivier-Lagnean sloeg. Na deze 
overwinning maakte hij zich 
meester van Namen en van 4,000 
krijgsgevangenen. Het bestuur 

2 
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had hem bestemd, om hel be
vel te voeren, over de onder
neming tegen de Oost-Indiën, 
welke heimelijk werd voorbe
reid] maar deze onderneming 
had niet plaats. Op verzoek van 
den generaal DÜMOUMEZ , keerde 
VALENGE naar België terug. Hij 
•onderscheidde zich te Tirle-
mont of Tienen, en vooral in 
den slag van Neerwinden, waarin 
hij over den regter-vleugel het 
bevel voerde. Na zich aan het 
hoofd der ruiterij Ie hebben ge
steld , wierp hij de Oostenrijkers 
overhoop, voerde de infanterie 
andermaal ten strijd aan; her
overde , op eene dappere wijze, 
door het centrum, onder de be
velen van den hertog van. Char-
trcs (later koning LOUIS-PHILIPPE) 
ondersteund, de verloren dor
pen; maar de wanorde, die in 
den linker-vleugel heerschte, be
nam den Franschen de zegepraal. 
Na eene verwonding in het aan-
gezigt te hebben ontvangen, liet 
de generaal VALENCE zich naar 
Brussel vervoeren. Hij vraagde 
om een congé, hetwelk hem 
door den minister van oorlog 
BEORNONVILLE geweigerd werd; 
zoodat hij, zoodra zijn toestand 
hem zulks toeliet, zich naar 
Valenciennes begaf, doch op 
aanzoek van DDMOURJEZ , naar 
Brussel terugkeerde. Nadat kort 
daarna laatstgenoemde tot de 
Oostenrijkers was overgegaan, 
zag zich VALENCE, door DUBUIS-
SON , commissaris van den uit
voerenden raad, beschuldigd van 
tegenwoordig te zijn geweest bij 
de conferentie, waarin DÜMOD-
WEZ, zijne ontwerpen van op
stand had aan den dag gelegd. 

Wat hier ook van wezen moge, 
VALENCE zond zijn ontslag in 
aan den president der conven-
tionnele vergadering, en begaf 
zich naar honden, alwaar Pm 
hem niet toestond te verblijven. 
Tegelijkertijd vraagde Roiws-
MERRE-, dat de geheele familie 
van den generaal VALENCE door 
de revolutionnaire rcgtbankmogt 
geoordeeld worden. Deze veld
heer nam. de vlugt naar eene 
afgelegene landhoeve in het ao-
sleinsche, door zijne oudste 
dochter en zijne schoonmoeder, 
mevrouw DE GEKLIS, vergezeld. 
Wijl hij grooteliks zorg droeg 
van geenerlei gemeenschap met 
de uitgewekenen te ondernou-
den, zoo werd hij niet begre
pen, in de wet van het jaar* 
(1795), tegen laatsgenoemden. 
Intusschen had hij verzocht, 
dat er regters mogten worden 
benoemd om zijn gedrag tej> 
derzoekeri; maar het Drrecio 
rium weigerde zulks, .HajJ 
18Brumai re ,kwambU f f e ^ 
in Frankrijk, en m 1801,P, 
sideerde hij in het kanton 2 
( J W d e p . t ) , waarvan**» 
collegie hem m 1»?* w' 
senaat verkoos. Hij had o W 
in denzelven in l805 ,en° n C 

ving tegelijkertijd dm W J ^ 
commandeur van n f , f l ^ e r d 
van eer. Twee jaren later * 
hij hevelhebber van de> ^ 
reserve-divisie, en in i ° u

 v 0 j . 
hij naar Spanje. In W he t 
gende jaar werd hu n | jfc 
groot-kruis van den tt. i r l 8 j 2 
mn Saksen versierd,eain* 
begaf hij zich naar het »« 
leger, waarbij hij m W » g 
wm, onder de bevelen van «e 
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. generaal DE NANSOUTY, eene di
visie aanvoerde; in den slag 
van Molrilow onderscheidde hij 
zich door zijne dapperheid. Eene 
ziekte, die hem te Smolensko 
overviel, noodzaakte hem naar 
•Fnwj/cnjVüteruglekeeren: hij ver
meed alzoo de gevaren van den 
noodlottigen terugtogt van Mos
lim. In December 1813, werd 
hij als buitengewoon commis
saris naar Eesancon gezonden, 
en voorzag in de verdediging 
dier stad. Nadat de bondgenoo-
len zich reeds op het Fransche 
grondgebied bevonden, voree-
nigde VALENCE eene colonne re
gelmatige troepen, met welke 

'hij zich in Januarij 1814 naar 
Graij rigtte, alwaar hij met 
zulk eene bekwaamheid manoeu
vreerde, dat hij den vijand ge-

. durende zeven dagen in bedwang 
hield, en verscheiden krijgsge
vangenen maalde. Den 1 April 
tè Parijs teruggekomen, bewil
ligde hij in de vervallen-verkla-
ring van BONAPARTE , en men 
vindt zijnen naam als secretaris 
van den senaat, in de akte, 
waarbij dezelve wordt uilgespro
ken. Den 4 Junij 1814 in de 
benoeming der pairs van Frank
rijk begrepen, verkreeg hij wei
nige maanden daarna, het kruis 
van groot-officier van het legioen 
vim eer. Bij de terugkomst van 
BONAPARTE van het eiland Elba, 
bleef hij niettemin in de kamer 
der pairs, en na den slag van 
Waterloo (Junij 1815), scheen 
hij de beweging te willen belem
meren, welke strekte om het 
gezag aan de handen van NAPO
LEON te ontwringen. Zijne re

devoeringen verwekteir gemor 
onder de meerderheid der ver
gadering. PONTÉGOüLANTenBoiS-
SY-D'ANGLAS hedreigden hem, 
van hem tot de orde terugte-
roepen. Desniettegenstaande was 
hij op denzelfden dag, 21 Ju
nij , een der commissarissen, 
welke het provisioneel bestuur, 
tot BLÜCHER afzond, om eene 
wapenschorsing te vragen, welke 
die veldheer van de hand wees. 
In de zitting van den 7 Julij, 
beklaagde hij zich openlijk over 
de Pruisen, die het paleis van 
de kamer der pairs overweldigd 
hadden. Bij de tweede restau
ratie werd hij van de kamer 
der pairs uitgesloten, en op 
retraite gesteld. Den 2 1 ' No
vember 1819 in dezelfde kamer 
hersteld, schaarde hij zich on
der de vaan der oppositie, ver
klaarde zich voor do wet der 
verkiezingen van 5 Februari]", 
bestreed de ontwerpen tegen de 
vrijheid der drukpers en der 
persoonlijke vrijheid. Hij stond 
op het punt orn zich te ver
binden aan- de associatie der 
nationale inschrijvingen, waar
van het doel was om hulpmid
delen . te verschaffen , aan hen 
die om staalkundige misdrijven, 
zonder vonnis gevangen werden 
gehouden; maar de ministers 
betrokken deze vereeniging voor 
de reglbanken, en zij werd ont
bonden. In 1820, sprak hij in 
de kamer der pairs de Lofrede 
van den generaal CO'LAÜD , zijnen 
ambtgenoot, uit, en in 1822, 
vraagde hij in eene welsprekende 
redevoering, de rehabilitatie van 
LESURQÜES, onder het directo-

3 
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rium geëxecuteerd, en als on
schuldig erkend aan een' dief
stal, op eene diligence gepleegd. 
Hij heeft den uitslag dezer zaak 
niet kunnen zien, daar de dood 
hem den 4 Febr. van hetzelfde 
jaar 1822 verraste. De graaf DÉ 
VALENCE werd op het kerkhof 
van Père-la Chaise begraven: de 
generaal DULAULOY sprak bij zijn 
graf eene Redevoering ui t , en 
LACÉPÈDE, hield den 23 Maart 
zijne Lijkrede in de kamer der 
pairs. De graaf DE VALENCE , 
heeft slechts twee dochters na
gelaten , waarvan de oudste is 
gehuwd geweest met den graaf 
DE CELLES , tijdens de vereeni-
ging van Holland met frank
rijk , prefekt van het dep.1 der 
Zuiderzee {Noord-Holland en 
Utrecht) ,-en later afgevaardigde 
ter tweede kamer der staten-
generaal van de Nederlanden; 
en de tweede was gehuwd met 
den maarschalk GEKARD, lid 
van de kamer der afgevaardig
den in Frankrijk. Gedurende 
zijn verblijf in het hertogdom 
Holstein,. heeft de .generaal VA
LENCE een geschrift in het licht 
gegeven, getiteld: Essai etc. 
(Proeve over de geldmiddelen 
der fransche republiek, én over 
de middelen om de assignaten 
te vernietigen) Hamburg, 1796. 

VALENS ( VALERIUS) , was land
voogd van Achaaje, toen een 
gedeelte van het Oosten tegen 
GALLIENUS opstond, en MACRIA-
HUS.. uilriep. Daar de nieuwe 
keizer ^vreesde, dat VALENS zich 
tegen hem zoude wapenen, zond 
hij eene kleine legerschaar, onder 
aanvoering van Piso tegen hem 

op, ten einde hem te overrom
pelen en van het leven te ie-
rooven. Zoodra VALENS zich 
vervolgd zag, deed hij zich in' 
Macedonië als keizer erkennen, 
en ontdeed zich van Piso. Maar 
hij werd weinige dagen daarna, 
in Junij 261, na eene regering 
van zes weken, door zijne sol
daten van het leven beroofd. 

VALENS (FLAVIUS), Roniemsch 
keizer, was de tweede zoon 
van GUATIANUS , bijgenaamd d? 
Lijndraaijer (zie GRATIAOTS). Hij 
werd in 328, bij Cibalis, in 
Pannonië, geboren, en in 364, 
door zijn' broeder VALENTIMA-
MUS I aan het rijks-bestuur ver
bonden, terwijl hem door dien 
vorst in 365 de regering van 
het Oosten werd gegeven. De 
beide keizers onderscheidden het 
begin van hun bestuur door 
verscheiden wetten, ten gunste 
van het christendom; maar met 
lang duurde het of VALENS het 
zich door de Arianen verscha -
ken, en verklaarde zich openlijk 
hun beschermer. Verschrikt door 
den opstand van PROCOPIOS, wiWe 
hij eerst het purper nederlegge»; 
maar hij schepte weder Bioedi 
versloeg zijnen vijand, m - » 0 ' 
in een' veldslag inPhrygw, en 
deed hem onthoofden. Na he 
rijk bevredigd' te hebben, lw 
hij zich doopen door EDDOXIOS 
van Konstantinopel, een' Anaan, 
die hem bij eede deed beloven 
zijne dwalingen te zullen hano> 
haven. Ligtelijk bewoog "J 
hiertoe eenen keizer, die de regi-
zinnigen reeds vervolgd haa> 
zijn haat tegen laatsgenoemüc» 
werd nog versterkt door At"1* 
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DOMINICA, zijne vrouw. Hij vaar
digde een edikt uit om de ca-
tholijke prelaten te verbannen; 
welk bevelschrift met de uiterste 
gestrengheid ten uitvoer werd 
gèbragt. Maar de trotschheid 
van den dwingeland was niet 
bestand tegen de onverschrok
kenheid van den H. BASILIUS. 
Hij zag zich genoodzaakt dien 
grooten man te eerbiedigen, en 
deed het tegen hem uitgevaar
digde verbanningsbesluit ver
scheuren. Men kenthetantwoord, 
hetwelk de heilige bisschop aan 
den landvoogd MODESTUS gaf 
(zie BASILIUS). Hij gedroeg zich 
niet anders ten opzigte van den 
keizer. » Ofschoon VALENS, zegt 
de H. GREGORIUS van Nazianse, 
niet kon besluiten, om werkelijk 
in gemeenschap met den heiligen 
BASILIUS te treden, wijl hij zich 
schaamde om van partij te ver
anderen, deed hij zulks echter 
uiterlijk door in de kerk te ko
men. Hij kwam er dus eens op 
den feestdag van de Openbaring 
des Heere.n, door zijne geheele 
lijfwacht omringd, en mengde 
zich welstaanshalve, onder het 
catholijko volk. Toen hij het ge
zang der psalmen hoorde, die 
ontelbare schare zag, en de orde 
die in het heiligdom heerschte,, 
de gewijde bedienaren, meer ge
lijkende naar Engelen dan men-
schen, den H. BASIUUS voor het 
altaar het ligchaam onbewegelijk, 
den blik op God gevestigd en 
den geest met Hem vereenigd, 
even als of er niets buitenge
woons was voorgevallen, degene 
die hem omringden met vrees, 
en eerbied vervuld ; toen VALENS, 

N 

zeg ik, dit alles zag, werd zijn 
hoofd duizelig en zijn ge'zigt be
neveld. Men ontdekte zulks niet 
dadelijk, maar toen men zijne 
offerande op de heilige tafel 
moest brengen, welke hij, daar 
hij zag dal niemand dezelve zoo 
als gewoonlijk ontving, wijl men 
niet wist of de heilige BASILIUS 
zijn offer zou willen aannemen, 
met de hand deed, waggelde hij 
zoo zeer, dat, indien een der 
altaar-bedienden hem do hand 
niet had toegereikt om hem te 
ondersteunen, hij zou gevallen 
zijn." Zijne wreede goddeloos
heid bleef zich elders beter gelijk. 
Hij begaf zich naar Anliochië, 
alwaar hij MELECIUS verbande; 
naar Edessa en elders, alwaar 
hij de regtzinnigen en vooral de 
monniken wreedelijk vervolgde. 
Hij deed den Go then den Oorlog 
aan, wijl zij aan PJROCOPIUS hulp 
hadden verleend. Deze oorlog 
had den gelukkigsten uitslag. De 
Barbaren, door de overwinningen 
van VALENS verschrikt, noodzaak
ten hunnen koning ATHALAmen-
den vrede te vragen. VALENS 
wilde hun denzelven in 370 wel 
verleenen; maar op voorwaarden, 
welke hij hun voorschreef. Het 
werd den Gothen verboden, den 
Donau overtetrekken, en den 
voet anders dan om handel-
aangelegenheden, op Romeinsch 
grondgebied te zetten. Zij hadden 
daarenboven niet meer, zoo als 
vroeger, de vrijheid om in alle, 
aan de gehoorzaamheid vanden 
keizer onderworpen plaatsen han
del ie drijven. Daar zijn voor
spoed hem trotsch gemaakt, zijne 
wreedheid en zijn vertrouwen 

4 
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in de Ariaansche leer vermeer
derd had, zoo werd hij door 
dezelfde Barbaren gestraft aan 
welke hij de wet had voorge
schreven. De oorlog begon op 
nieuw met meer woede dan 
ooit, en nadat LÜPICINOS, veld
heer van het Romeinsche leger, 
geslagen was, trok VALENS in 
persoon tegen de vijanden op. In 
378, kwam het bij Adrfanopolis 
tot een' slag, dien de Romeinen 
verloren. Be nacht overviel den 
keizer, alvorens bij besloten had, 
welke partij te kiezen: en de 
soldaten, die zich rondom hem 
geschaard hadden, droegen hem 
in een huis, hetwelk de Gothen 
in brand staken, en waarin hij 
alzoo levend verbrandde. VALENS 
was een vreesachtige wreede en 
gierige vorst. Onbekwaam om 
de ware verdiensten te beoor-
deelen, verhief hij enkel diegene 
tot aanzienlijke posten welke 
zijne zwakheden toejuichten. Hij 
deed al degene sterven wier 
naam met Theocl begon, wijl 
een toovenaar hem gezegd had, 
dat zijn schepter in handen zou 
vallen, van een' man, wiens 
naam aldus begon, en graaf 
THEODOSIOS, vader van THEODO-
sius den Groote, bevond zich 
ongelukkiglijk onder dat getal. 
Een beschermer van het Aria-
nismus zijnde, berokkende hij 
den geloovigen even zoo veel 
kwaad, als de wreedste ver vol
gers der Kerk. 

VALENS, bisschop van Mursa, 
en ÜRSACES, bisschop van Sin-
gidomm leerlingen van ABUIS, 
verklaarden zich openlijk tegen 
den-H. ATHANASIUS, en werden 

in 347, in het concilie van 
Sardica afgezet en geëxcommu
niceerd. Zij beproefden daarop 
de dwalingen van hunnen mees
ter, in het Westen te verspreiden; 
maar daar zij zagen dat keizer 
CONSTANTIUS I, den H. ATHAÏUSIBS 
beschermde, en zij de partij der 
Arianen als verloren beschouw
den , zwoeren zij uit staatkunde, 
in het concilie van Milane,M 
arianismus af. Het concilie ver
wees hen tot den H. Stoel, 
aan wiens beoordeeling het hen 
onderwierp; URSACES en VAMWS 
onderteekenden in 349 eene her
roeping, en schreven vervolgens 
aan den H. ATHANASIÜS , op eene 
voor dezen heiligen geloofsver-
dediger zeer vereerende wijze; 
maar niet lang duurde het, oi 
zij keerden tot hunne dwalin
gen terug, waren tegenwoordig 
bij cle conciliè'n van Sirmium, 
en Rimini, en bij de vergade
ring van Nissa in 459, en speel
den alom, door hunne arglistige 
uitdrukkingen , de rol van Be
driegers. Zij waren de voor
naamste bewerkers der verschal
king den Catholijken bisschoppen 
van Rimini aangedaan. VAIEHS 
droeg veel bij, om de arianen 
bij keizer KONSTANS ingang « 
doen vinden, die hem met zijn? 
bevelen belastte, om de Catiw-
lijken te vervolgen; een lasi» 
waarvan hij zich niet dan ai i 
wel kweet. VALENS enÜfifCEs 
werden in 369, in de kerkver
gadering van jRoMw'anderrow 
veroordeeld. ' 

VALENS (PETROS), wiens vva« 
naam was STERCK, te Groningen, 
in 1570 (on niet in 1501, zotr 
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als NICERON en GOUJET beweren) 
geboren, legde zich met goed 
gevolg toe op de dichtkunde, 
de welsprekendheid, en al de 
deelen der schoone letteren. Hij 
deed eene reis naar Parijs, al
waar hij door zijne talenten, 
eenen post van hoogleeraar in 
het koninklijk collegie verwierf. 
Hij overleed in 1641. Men heeft 
zijne Medevoeringen, gedrukt, die 
hem met regt als een der wel
sprekendste mannen van zijnen 
tijd doen beschouwen; en zijne 
Latijnsche Gedichten, in 8.f°, 
en in i.t0, die gelukkige verzen 
aanbieden, doch niet die ver
beeldingskracht verraden, welke 
den waren dichter uitmaakt. 

* VALEOTI GOHZAGA (SILVIUS), 
een ïieroemde en geleerde kar
dinaal, uit eene oude en adel
lijke familie, werd te Mantua, 
den 1 Maart 1690 geboren. Hij 
"volbragt zijne eerste studiën, 
in het collegie der Jesuiten te 
Partna. Van daar begaf hij zich 
naar Rome, en verkreeg spoedig 
de nunciaturen van Vlaanderen 
en Spanje, waarin hij eene voor-
zigtigheid en bekwaamheid aan 

'den dag legde, die hem zoowel 
de achting, des Pauses, als der 
souvereinen verwierf bij welke 
hij geresideerd had. De waar
digheid van kardinaal, waartoe 
GLEMENS XII, in zijne tiende 
promotie, hem den 19 Decem
ber 1738 verhief, was eene waar
dige belooning zijner diensten. 
Nadat BEHEDICTÜS XIV dien Paus 
was opgevolgd, dacht hij geen 
bekwamer minister te kunnen 
vinden, dan den kardinaal VA-

LENTI; hij benoemde hom tot 
staals-secretaris, en vervolgens 
tot kamerling der H. Kerk. De 
kardinaal VAUNTI wist de ver
schillende belangen der vorsten 
in hunne betrekkingen met den 
heiligen Stoel te ontzien, en 
had het zeldzame geluk geen' 
derzelve ontevreden te maken. 
Hij schafte verscheiden misbrui
ken af, die in de administratie 
waren geslopen, handhaafde de 
regten der Kerk en de voorreg-
ten van zijn hof; beschermde 
de letteren en moedigde dezelve 
aan; hij stichtte leerstoelen voor 
de schei- en natuurkunde, welke 
hij aan het collegie Sapiencia 
verbond. Hij liet aan de tópo-
graphische kaart van den Kerke' 
lijken Staat arbeiden, en belastte 
den beroemden pater BOSCOWICH 
met die taak. Hij heropende de 
teeken-akademie, deed de oude 
fabrijken herleven, en bragt 
nieuwe tot stand; hij begunstigde 
den handel, vermeerderde de 
inkomsten van den staat, zonder 
nieuwe belastingen intevoeren, 
en verbeterde alle takken des 
bestuurs. Gaarne deed hij zich 
door geleerden omringen; hij 
ontving dezelve te aller uur, 
en onderhield zich gemeenzaam 
met hen. Het onderwerp dier 
gesprekken was altijd eenig punt 
van wetenschap,' of voorwerpen 
van openbaar nut. Deze be
roemde kardinaal overleed te 
Viterbo, den 28 Augustus 17^6. 
Zijne Lofrede door den abbé 
TÜDESCHI, is in 1766 gedrukt. 

VALENTIA of liever VALENCIA 
(GREGORIUS), een Jesuit, te Me-

5 
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dïnadel-Campo, in Oud-Kastilië 
geboren, onderwees de godge
leerdheid aan de universiteit van 
Ingotstadt, te Dillingen en te 
Rome. Hij was tegenwoordig bij 
de congregatiën de Auxüiis, re
detwistte heviglijk tegen LEMOS, 
en overleed bij Napels, in een 
kasteel van TIBERIÜS CARAFFA , 
den 26 Maart 1603, in den 
ouderdom van 60 jaren. Men 
heeft van hem Commentariën 
op het kort begrip, der godge
leerdheid van den H. THOMAS , 
4 dLn, in fol. en verscheiden 
godgeleerde en zintwistende ver
handelingen , gezamenlijk in 5 
zware deelen in fol. in het licht 
gegeven. 

VALENTIN Of YALENTÏN (BA-
SILIÜS)^ het is onder deze ver
momming, dat zich eenbekwame 
scheikundige der W.e eeuw ver
borgen hield, die sommigen heb
ben vermoed, een benediktijner-
monnik van Érfurt te zijn, doch 
wiens ware naam onbekend is. 
Zijne in het Hoogduitsch geschre
ven werken zijn te Hamburg, 
in 1677,1717 en 1740, in 8.™ 
gedrukt. De meeste zijn in het 
Latijn en in het Fransch ver
taald. Onder de Latijnsche is 
het meest bekende Currus tri-
umphalis antimonii, Amsterdam, 
1671, in 12.™ Tot de in het 
Fransch vertaalde behooren: 1." 
het Azoth der filozofen, met de 
12 Sleutelen der filosofie, Parijs, 
1660, in 8.™, met de afbeel
ding dier 12 sleutels; — 2.° 
rerklarmg der geheimen van 
de hoofdkleuren der seven me
talen en derzelver geneeskundige 
kracht, Parijs; 1646, in 4 > -

— 3.° Testament van BASILIUS 
VALENTIN , Londen, 1671, in 8.vo 

VAIIENTIN (MOZES) , een schil
der, in 1600, te Coulommiers 
(Fr. Seine-et-Marne dep.1) gebo
ren , en in den omtrek van Rome, 
in 1632 overleden, kwam,nog 
jong zijnde, in de school vaa 
VOUET, en begaf zich kort daarna* 
naar Italië. De schilderijen van 
CARAVAGGIO troffen hem, en hij 
volgde denzelven na. Hij legde 
er zich voornamelijk op toe, om 
concerten, spelers, soldaten, en 
landloopers of goedgelukzeggers 
voortestellen. Ook .ziet men 
van dezen meester historische 
schilderijen en andere die gods
dienstige onderwerpen voorstel
len,- doch dezelve zijn met zeer 
talrijk, en moeten in het alge
meen bij zijne overige voort
brengselen onderdoen'. VAIBS-
TIN vond eenen beschermer in 
den kardinaal BARBERIM- üet 
is op diens aanbeveling dat wj 
voor de St. Pieters-Kerh van 
Rome schilderde den MarteUooa 
van den E. PROOESSDS en w*-
TINIANÜS, een zeer geacht stuic. 
[Het Museum van het Louvre 
bezit elf schilderyen van dezen 
bekwamen kunstenaar, w»» 
voortbrengselen voor het grootse 
gedeelte gegraveerd zijn]. 

VALENTIN of VAUWTW («J 
BERNARD), hoogleeraar i ' 

de geneeskunde te Giessen, «u 
waar hij den 26 November 1W' 
geboren werd, beoefende W 
denbestenuitslagdokruidkunue, 
en overleed den 1 3 M a a r t i j 
Men heeft van hem: 1.° # g . 
ria simplicitim rcformata, l">» 
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fort, 1 7 1 6 , in . fo l . -16 pi t .» ; 
1 7 2 3 , in fol. 23 p i t . " ; — 2.° 
Amphitheairum zoolomicum; 
Frankfort, 1 7 2 0 , in fol. met 
pi. Dit werk was in het Hoog-
duitsch in het licht verschenen 
te Frankfort, 1704 — 1 7 1 4 , 
3 dl.n in fol. j he t is in het 
Latijn vertaald door JOANNES 
KOENRAAD BECKER. Bij de La-„ 
tijnsche uitgaven heeft men eene 
beknopte berijmde Levensschets 
van VALENTIN gevoegd, door 
hem-zelven vervaardigd; — 3.<> 
Medicina nova antiqua, Frank
fort, 1 7 1 3 , in 4.'° Dit is een 
leergang der geneeskunde; — 
4.° Cynosura materim medicm, 
Straatsburg,_ 1 7 2 6 , 2 dl.",, in 
4 . t 0 ; — 5.° Viridarium refor-
.niatum, Frankfort, 1 7 2 0 , in 
fol., met schoone p la ten ; — 
6.° Corpus juris medico-legale, 
Frankfort, 1 7 2 2 , in fol. ; — 
7.° Physiologice biblicce capita 
selecta, Giessen, 1 7 1 1 , in 4 . t 0 

* VALENTIN (LODEWIJK AN-
TONIUS) , lid der oude konink
lijke akademie van heelkunde, 
in 1736 geboren, maakte zeer 
goede genezingen, en werd ho
norair lid der koninklijke aka
demie van geneeskunde. Hij is, 
t e Parijs in Augustus 1823 
overleden, en heeft nagelaten: 

.1.° Question. etc. (Heelkundig 
onderzoek betrekkelijk de zaak 
van Mejufvromo FAMIN, echtge-
noote van den heer LANERET , 
beschuldigd van wegschaffing of 
onderstelling van een kind), JSer-

'lijn, 1168; — 2." E loge etc. 
{Lofrede van den heer LE CAT) , 
Parijs, 1 7 6 9 ; — 3.° Recher
ches etc. (Critische nasporingen 
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betrekkelijk de nieuwere heel
kunde, met brieven aan den 
heer Louis), 1772, in I2.mo enz. 

* VALESTIN (LODEWIJK), een 
beroemde heelmeester, den 14 
October 1758, te Soulanges, 
bij Fitry-le-Francais, uit eene 
ongegoede familie" van landbou
wers geboren, kwam in den 
ouderdom van 16 jaren als kwee-
keling in de heelkundige school, 
van het koninklijke infanterie-
regement, waarvan zijn oom als 
den majoor toegevoegde heel
meester was, en verkreeg wei
nige jaren daarna in dezelfde 
school den titel van professor. 
Ook verkreeg hij den post, 
welken zijn oom bekleedde. Na
dat het regiment des konings, 
in 1790 ontbonden was, begaf 
doct.r VALENTIN zich met. zijn 
gezin naar St. Domingo, alwaar 
hij bij de legerbenden den post 
van eersten geneesheer bekleed
de. In 1793 vernielde de brand 
aan de Kaap zijn geheele ver
mogen , zijne 'bibliotheek, zijne 
'handschriften, en zijn rijk door 
hem. zamengesteld anatomisch 
kabinet, en stelde hem aan 
groote gevaren bloot. Het ge
lukte aan VALENTIN zich in te 
schepen, en van alles ontbloot, 
landde hij aan- de kusten van 
Noord-Amerika, alwaar hij zijne 
echtgenoote wedervond, welker 
verlies hij betreurd had, even 
gelijk zij dat van haren echt-
vriend beweende. De consul 
van Frankrijk vertrouwde hem 

Jiet beheer der hospitalen van 
Virginia toe. In 1799, in Frank
rijk teruggekeerd, vestigde hij 
zich eerst to Nancy, daarna te 

A 
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Marseille, hetwelk hij weder 
verliet voor Nancy. Hij reisdo 
vervolgens door Engeland, 
Duilschland, Italië en Zwitser
land, verzamelde een aantal 
waarnemingen, waarvan hij in 
talrijke werken aanteëkening 
hield. Dr. VALENTIN was ver
sierd met de orden van het 
legioen van eer en van den hei
ligen MICHABL , en overleed te 
Plómbières, den 11 Febr. 1829. 
Men heeft van hem: 1.° Disser-
tatio medica de optima methoda 
mriolas inomlandi et inmulalas 
tracta/ndi, Nancy , 1786 , in 
4.*°; — 2.° Dissertatio medico-
chirurgica de struma branehocele 
dicta et de hemeralopia, Nancy, 
1787, in 4.to; — S.o^BIémoire 
etc. {Verhandeling over het krop-
gezwel), een door de koninklijke 
akademie van heelkunde, in 
1790, bekroond werk; — 4.° 
Mémoire etc. {Verhandeling over 
de nacht- en dagblindheid — 
héméralopie en nyclalopie) in 
1790, aan de voormalige ko
ninklijke maatschappij van ge
neeskunde ingezonden: dit hand
schrift is in de handvesten der 
koninklijke maatschappij niet 
wedergevonden, en het oorspron
kelijke is bij den brand van 
Cap Francais eene prooi der 
vlammen geworden; — 5.« Mé
moire etc. {Verhandeling over 
eene kroon van zes franken, door 
ectt' grenadier van liet regiment 
des honings ingezwolgen enz.), 
Cap Francais, eiland St. Do-
»«Wo, 1791; — 6.o Mémoire 
etc. {P'erhwndelmg over de'm-
golijkaardigheidderverschUlende 
Venerische giften, in de dier
lijke huishouding enz.) Cap-Frah-

cais, 1792. De schrijver ver
moedde dat beide laatstgenoemde 
verhandelingen verbrand waren, 
met het lokaal, bevattende de 
archiven, het museum en de 
bibliotheek" der maatschappij van 
wetenschappen en kunsten der 
Kaap, alwaar zij waren neder-
gelegd, na in eene openbare 
vergadering te zijn voorgelezen; 
— 7.o Mémoire etc. {Verhande
ling over de behandeling en het 
verdreven der halsgesivellenen.) 
Boston, 1792; — 8-° Traite 
etc. {Geschiedkundige en pmek-
sche verhandelingen over de »n-
entmg), door I'\ DEZOTEUX en 
L. VALENTIN, Parijs, jaar ö 
(1799), in 8.vo; - 9.o Resul-
tats etc. (Uitkomsten der koeplt-
inenting in de departementen der 
ïïeurthe, der Maas, AorVosip 
en des Opper-Rijns) Nancy, 1 WA 
j n 8.vo;— \0.°Traiteetc.{V<*• 
handeling over de gele koorts f 
Amerika), Parijs 1803, m»; 
De schrijver beschouwt de aew» 
aan het land eigen, en «JJ 
als besmettelijk; - U.° J J J 
d'ml etc. (Blik over het MnUee 

ken van eenige vreemde gemis® 
in de departementmivan WW 

, rijk, en aantekeningen oBcrf™ 
\. iegemvoordigen staat der ««» ' ) ( 
' kundige wetenschappen, e»^ 

eenige ontdekkingen tn ae r 
eenigde Staten van Noord-A^ 
rika gedaan, enz), van 
- 1808, in de akademieJ 
Marseille voorgelezen,.Mm '««Q 
i n 8,vo. _ 12." Coup f® 
etc. (Blik over de verf <f «« 
wijzen van behandelen üff^l 
van het gansehe tyf»£U, 
Tetanos — in Amerika), rarj 
1 8 1 1 , i n 8 . « ' 5 - l S ' 0 * m W 
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resetc. (Verhandelingen en waar
nemingen betrekkelijk de goede 
uitwerkselen der tegenwoordige 
fontenel of des zijpgats, op hef. 
hoofd of in den nek aangewend, 
in verscheiden oogziekten, in 
hersenontstekingen enz.), Nancy, 
1815, in 8.™; — 14.° Mémoi
res etc. (Verhandelingen over de 
borst-zinfcingen), Nancy, 1815, 
in 8 > ; — 1 5 . ° Yoyage etc-
{Reis door Italië, in het jaar 
1820 gedaan), 2,e uitgave, yer-
beterd en vermeerderd met uieur 
we aanmerkingen en waarne
mingen , op eene tweede reis, 
in 1824 gemaakt, Parijs (Nancy) 
1826 , in 8.vo; de eerste uit
gave was van 1822; — 16.° 
Notice etc. (Geschiedkundig ver
slag, betrekkelijk doctor JENNER 
uitvinder der koepokinenting, 
gevolgd door ophelderende aan-
teekeningen), 1823; en 2.« her
ziene en vermeerderde uitgave, 
Nancy, 1824, in 8.™ 

* VALENTINA-GALEAS , dochter 
van 'JOANNES GALEAS, hertog van 
Milane, werd in die stad, in 1370 
geboren. Zij trad in den echt 
met LODEWIJK van Frankrijk, 
hertog van Orleans, en was 
even zoo beminnelijk als geestig. 
VALENTINA leefde langen tijd aan 
het hof van KABEL VI, koning 
van Frankrijk, en beheerschte 
dien vorst op eene willekeurige 
wijze, hetwelk het gerucht deed 
verspreiden, dat zij hem betoo-
verd had. Men begon tegen 
VALENTINA te morren, die, wijl 
ztj vreesde aan de beleedigingen 
van het gemeen te worden bloot
gesteld, dadelijk het hof verliet. 
Kort daarna werd haar echtge

noot op last van den hertog van 
; Bourgondië vermoord, en te 
i vergeefs riep zij de geregtigheid 
: tegen den moordenaar in. Het 
• verdriet hierover sleepte haar 
i den 5 December 1408 in het 
: graf. Alvorens den geest te 
; geven, liet zij hare kinderen 

bij zich komen, onder welke 
zich bevond-JOANNES, natuurlijke 

• zoon van den hertog van Orleans, 
later zoo beroemd onder den 

• naam van graaf DÜNOIS. Zij zag 
, hem teederlijk aan, en evenals 

of zij voorzag wat hij eenmaal 
moest zijn, zeide zij: » dat'hij 
hem ontroofd, en geen zijner 
kinderen, zoo m] gevormd MMS, 
als dit, om den dood zyns va
ders te wreken." Het is van den 
kant dezer prinses,; dat de hertog, 
van Orleans, later <LODEWIJKXÜ, 

: koning van Frankrijk, aanspraak, 
! maakte op het hertogdom Milane, 
; hetwelk aanleiding gaf tot zoo 
vele oorlogen, en aan Frankrijk 
zoo vele verliezen kostte, en 
dat eindelijk in de magt viel 
van den gelukkigen KAKEL V. 

•* YALENTINI (dom EUSEBÏUS), 
een benediktijner der congrega-

; tie vanMonte-Cassino, inModena, 
uit eene aanzienlijke familie ge-

: boren. Daar hij zich voor den 
religieuzen staat geroepen ge-

; voelde begaf hij zich in hefc 
: klooster der abdij van den hei
ligen JOANNES te Parma, en 
legde er den 11 November 1515 
zijne geloften af. Met vrucht 
had hij de letteren beoefend,, 
en muntte uit in de Latijnsche' 
dichtkunde. De vermaardheid 
zijner talenten, had hem door de 
beroemdste letterkundigen zijne? 
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eeuw doen onderscheiden, en 
gedurende een verblijf te Ferrara, 
kwam hij in vriendschaps-be-
trekking met den geleerden 
CELIO CALCAGNINI en ARIOSTO. 
Hij overleed in jeugdigen leeftijd 
te Parma, in 1539. Men heeft 
van hem op godsdienstige onder
werpen, zoo als de Geboorte, 
het Lijden, de Opstanding des 
Verlossers 5 op de heiligt Maagd, 
op den H. JOATWES, enz. ver
schillende dichtslukken, die ge-
•drukt zijn achter de Gedichten 
van dom PROSPEROS MARTINENGO, 
monnik van Monte-Cassino, Rome, 
1589. Een dichtstuk op den-
Moord der onnoozéle hinderen van 
dom VALENTEN, komt voor in 
de uitgave van het gedicht van 
SANNAZAR J De partu Virgmis, 
Venetië 1533. Er wordt over 

. EÜSEBIDS VALENTINI op eene zeer, 
gunstige wijze gesproken in de 
Brieven van ISIDORÜS CLARI, later 
bisschop van FoUgno, en van 
CORTESIO of CORTEZ, die kardi
naal werd, en met VALENTINI 
tot dezelfde benediktijner con
gregatie behoorde. 

* VALENTINI (PHILIPPDS), te 
Modetia, geboren, beoefende, even 
als de voorgaande de dichtkunde. 
Hij stond in naauwe vriendschaps
betrekking met LODEWIJK DE 
CASTELVETRO, een' beroemden 
geleerde, die zich vijanden had 
berokkend door zijne hekelzucht, 
en die daarenboven beschuldigd 
w e r » , i 6 nieuwe leerstellingen 
te hebben Omhelsd, en zelfs 
een werk van MELANCHTHON in 
het Itahaansch vertaald te heb
ben. VALENTINI werd verdacht 
gehouden dezelfde gevoelens te 

deelen en zag zich alzoo aan 
verschillende onaangenaamheden 
blootgesteld. Hij was gedurende 
eenigen tijd aan den kardinaal 
GONTARINI verbonden geweest; 
maar daar hij vreesde in de 
vervolgingen gewikkeld te wor
den , welke het heilige Officie 
tegen zijnen vriend in het werk 
stelde, zoo nam hij de vlugt, 
en men weet niet waar hij zijne 
dagen geëindigd heeft, het schijnt 
dat hij in 1567 nog leefde. Be
halve een Klinkdicht, dat gedrukt 
is , heeft hij eenigeonuitgegeven 
Gedichten nagelaten, die teMo-
dena, bewaard werden. Er wordt 
van dezen VALENTINI gewag ge
maakt in het Leven van CASTEL-
VETRO, door MORATORI zamen-
gesleld en in het licht gegeven. 
(Zie CASTELVETRO). 

• VALENTINIANÜS I , keizer van 
het Westen, oudste zoon van 
GRATIANÜS , bijgenaamd den Up-
draaijer, van Cibatis, in /;««" 
nonië, verhief zich door zijne 

. dapperheid en verdiensten op 
den keizerlijken troon. Hy wem 
na den dood van JOVIASUS. den 
26 Februarij 364, te N^f «J 
keizer uitgeroepen. Hijverboiw 
VALENS, zijnen broeder, aanw» 
rijksbestuur, gaf hem het uob-
ten, en behield het Westen voor 
zich, alwaar hij zich doof Mn» 
moed geducht maakte. Hy om 
de Germanen terug, die W«£ 
verwoestten, bevredigde hetffl"' 
tende Afrika, beteugelde. <w 
Saksers, die tot aan de oevers 
van den Rijn waren doorgedro» 
gen, en bouwde een.aanuu 
versterkingen langs die rivier t 
langs ümDonau. Nadat de yw 
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,den in 374 de wapens hadden 
opgenomen begaf hij zich naar 
hun land, om hen te tuchtigen. 
Hij vervolgt alles te vuur en te 
zwaard, verbrand dorpen, werpt 
steden omver, en laat overal 
sporen zijner woede achter. Hij 
trekt den Donau weder over, 
en gaat te Bretjetium, een kasteel 
in Pannonië, uitrusten. Daar 
zonden hem de Quaden afgevaar
digden om zijne goedertierenheid 
aftesmeeken. Deze afgevaardig
den waren onbeschaafde, arme 
en slecht gekleede mannen. Daar 
VALENTINIANUS zich verbeeldde, 
dat men hem dezelve gezonden 
had, om hem te beleedigen, 
ontstak hij in zulk eene woede, 
en sprak met zulk eene hevig
heid tot hen, dat hem eene ader 
sprong. Hij gaf kort daarna 
den geest, den 17 November 
375. Hij had den ouderdom 
van 55 jaren bereikt. VALENTI
NIANUS openbaarde in zijn gedrag 
verstand, moed, beschaafdheid 
en verhevenheid. Hij deed steeds 
eenen grooten ijver voor de ca-
tholijke godsdienst blijken, en 
had dezelve onder JULIANUS , met 
gevaar zijner fortuin en zijns 
levens, edelmoediglijk beleden. 
Maar JÜSTINA, zijne tweede 
vrouw, dieariaanschwas, slaag
de er dikwijls in , om zijne 
goede bedoelingen te verijdelen; 
en bragt zijnen roem even zoo 
veel nadeel toe, als zijne driftige 
en oploopende inborst. Adani-
mum iUiusimmitemaesuperbum, 
zegt SULPIÏTOS SEVEKÜS , uxor 
accesserat ariana, enz. Maar 
dezelfde geschiedschrijver ver
haalt van hem trekken van 
wijsheid en goedheid, die ten 

duidelijkste doen zien, dat hij 
werkelijk geen slecht vorst was.. 
Het is eene lastering te zeggen, 
dat deze vorst twee vrouwen te 
gelijk had, SEVERA en JÜSTINA. 
SOCKATES die eene eeuw na VA
LENTINIANUS leefde, heeft djt van 
allen grond ontbloote sprookje 
uitgevonden, zoo als BAUOMUS 
zulks bewezen heeft (ad annum 
370. N.° 125). Hij had bij SE
VERA, zijne eerste vrouw (ÏKA-
TIANUS, die hem opvolgde, en 
bij JÜSTINA VALEKTINIANUS II 
verwekt. 

VALENTINIANUS II , zoon van 
den voorgaande, in 371 geboren, 
werd door de legioenen van 11-
hjrië, den 22 November 375, 
als keizer begroet. In 383 volgde 
hij zijn' broeder GRATIANÜS op, 
en werd in 387, door den tiran 
MAXIMUS van zijne staten beroofd. 
Hij nam zijne toevlugt tot THË-
ODOSIÜS, die MAXIMUS versloeg, 
hem in 388 deed onthoofden, 
VALENTINIANUS herstelde, en met 
hem Rome zegevierend binnen 
trok. De jonge keizer, door de 
raadgevingen, de onderrigtingen 

• en het voorbeeld van THEODOSIOS 
gevormd, liet vroegtijdig de in-
drukselen varen, welke zijne 
moeder JÜSTINA hem tegen het 
catholijke geloof had ingeboe
zemd. Men hield hem van eenige 
der jeugd zoo zeer gemeenzame 
ongeregeldheden verdacht; zoo
dra hij zulks vernam, onttrok 
hij zich aan alles wat aanleiding 
tot deze valsche geruchten zou 
kunnen geven. Men vond dat hij 
te veel vermaak schepte in de 
spelen van het renperk j om zich 
daarvan te verbeteren schafte hij 
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zelfs diegene af, welke op den 
verjaardag van de geboorle der 
keizers werden gegeven. Na ver
bomen te hebben, dat sommigen 
hem laakten, wijl hij al te zeer 
op dieren-gevechten gesteld was, 
liet hij op(i denzelfden dag al de 
dieren dooden, welke tot dat 
gebruik bestemd waren. Deze 
waren echter de eenige daden 
niet, welke zijne deugd deden 
uitblinken. Na dat de hoofden 
eener aanzienlijke familie van 
eene zarhenzwering beschuldigd 
waren, onderzocht hij zelf daar
van de bewijzen; en daar zijne 
goedertierenheid er hem de kracht 
van deed verzwakken, zoo liet 

. hij de schuldigen in vrijheid 
stellen, terwijl hij daarbij alle 
wantrouwen en verdenking ver
achtte, die, zoo als hij zeide, 
slechts dwingelanden kwellen. 

'Naardien hij 'zich meer met het 
;Mt zijner onderdanen, dan met 
'zijn eigenbelang bezig hield, 
verminderde hij de belastingen 
aanmerkelijk; en toen zijne offi
cieren verlangden dat hij dezelve 

' vermeerderen zoude, ten einde 
zij zelve er genot van konden heb
ben, antwoordde hij hun: » Hoe 
zou het mogelijk kunnen zijn, 
dat ik nog nieuwe lasten oplegde, 
aan hen, die reeds vele moeite 
hebben, om de oude te betalen." 
Bij deed den vrede, de regt-
yaardigheid, en den overvloed 
in het rijk heerschen, toen 
ARBOGASTES, een oorspronkelijke 
Galliër, aan wien hij het bevel 
over zijne legerscharen had toe
vertrouwd* aan het muiten sloeg, 
en hem op den 15 Mei 392, 
te Vteime m ümplmié deed 
Wurgen; hij was nog geen 21 

jaren oud, waarvan hij er 9 
geregeerd had. VALENTINIANUS II 
was nog slechts catechumeen, 
en had het doopsel niet ontvan
gen; maar de H. AMBROSIUS, 
in de schoone lofrede, welke bij 
van dien vorst hield, twijfelt 
niet, of het verlangen dat hij 
daartoe in zijne laatste oogenblik-
ken gehad heeft, de levendigheid 
zijns geloofs en de vurigheid 
zijner liefde, hebben bij hem 
de uitwerkselen van het Sacra
ment gehad, THEODOSIOS M 
Groote volgde hem op, en wreek
te zijnen dood. 

VALENTIMAIWS Hl (Si*™» 
PMCIDÜS), keizer van het W es-
tersche rijk, 'zoon van den ge
neraal KONSTANS en van ruo-
DIA, dochter van THEOBOSIUSde» 
Groote, werd te JRome in «f» 
geborenen ieThessalomca^ 
den titel van CfBsar vereerd, 
doch hij werd te B«w f j j 
den-23 October 425,ja de 

volkomen nederlaag van JotfJJ 
die zich van het rijksbestuur 
had meester gemaakt, ais 
zer erkend. I n h e t h e g m ^ 
PLACIBIA het geheele gewü, 
handen; en de wijsheid dier 
vorstin kon het verlies, vai 
Afrika niet vóórkomen, aai n 
graaf BONIÏIACIÜS , vn :«° flr 
de Wandalen overga , ^ , w. 
eenén zeer magtigen staat BU 
ten. De generaal . A f g e 
schermde door 2«ne Wpe 
heid de overige gewes en. de 
Bourgondiërs, de Gottieu, 
Alanen, de Franken, de H J ^ . 
werden in verschilled ge y 
ten geslagen, en g"OoJJw om den vrede te vragen, 9' 
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de Sueven van Galliciëms men 
niet in staat te beteugelen. Zulke 
groote verpliglingen werden door 

' VALEKTINIANÜS slecht erkend. Ge
belgd, datAÉTiHs, de Bunnen, 
na hen geslagen te hebben, had 
laten ontsnappen», doodde hij 
eigenhandig dien veldheer; maar 
ook kort daarna moest hij sne
ven. Na de vrouw van PETROMÜS 
MAXIMUS verkracht te hebben, 
liet deze beleedigde. echtgenoot 
hem in 455, midden in Rome, 
van het leven berooven. Hij was 
de laatste uit het geslacht van 
THBOBOSIUS. VALENTINIAKIJS was 
een domme vorst, die zijnen 
roem en zijne belangen aan zijne 
hartstogten opofferde, en zijne 
hartstoglen sleepten hem steeds 
mede vaa die eene misdaad tot 
de andere. 

VAtENTiNois (hertog van). — 
Zie BORGIA (CAESAR) , en POITIERS 
(DIANA. DE). 

VALENTIBUS, een 'aartsketter 
der 2.e eeuw, was een Egypte
naar en een aanhanger van de 
wijsbegeerte' van PLATO. Hij 
onderscheidde zich in den be
ginne , door zijne kunde en zijne 
welsprekendheid; maar gebelgd 
dat men hem de bisschoppelijke: 
waardigheid had geweigerd, 
scheidde hij zich af van de Kerk 
en baarde duizende dwalingen. 
Hij verspreidde dezelve te Rome, 
onder het bestuur van Paus 
HYGINUS, en ging voort met 
dogmatiseren,.tot dat van Ara-
CETÜS, van 140 tot 160. Hij 
had een geslachtregister uitge
dacht van Moxs, wier godheid 

XXIV DEEt. 

hij uit een zette en die lui 
noemde **«/>%« of Folktid, on
der wien de vervaardiger dezer 
wereld stond, zoo wel ate de 
engelen, aan welke hij het beheer 
derzelve toeschreef. Die JEom 
waren mannelijke en vrouwelijke, 
en hij verdeelde dezelve in ver
schillende klassen. VALENTIKÜS 
had vele aanhangers, die zijne 
leer verspreidden, en talrijke 
sekten vormden, vooral in Gallië, 
ten tijde van den H. IRENEUS, 
die ons het meeste licht óver 
deze ketters heeft verspreid. 

VALENTINÜS , een Romein, 
Paus na EUGENIUS I I , overleed 
den 21 September 827, den 
40.ste» dag na zijne verheffing. 

* VALERA (DIEGO), een Spaansch 
geschiedschrijver, in 1402, te 
Cuenga in Kastilië, uit eene aan
zienlijke familie geboren. Als 
page trad hij in dienst bij Jo-
AKNES I I , koning van Kastilië, 
en reisde daarop gedurende ver
scheiden jaren door Frankrijk, 
Italië en Duitsehhnd. In zijn 
vaderland teruggekeerd, diende 
hij op eene nuttige wijze JOAN-
ÜES II , en diens opvolger HEN
DRIK IV (in 1454, als koning 
uitgeroepen) en nam verschil
lende gezantschappen bij de ko
ningen van Frankrijk, Engeland' 
en Hongarije waar. De stad 
Cuenga benoemde hem in 1458, 
als afgevaardigde bij de te Tor-
de&illas gehoudene Cortes. Hij 
openbaarde aldaar eenen grooten 
moed, door zich tegen de be
doelingen des konings te verzet
ten, die de groote muitelingen 
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door het vuur en het zwaard 
wilde straffen. VALERA voorzag 
dat strenge maatregelen de on
lusten van het door burger-oor
logen reeds al te zeer geteisterde 
Spanje, nog zouden vermeerde
ren, intusschen was hij reeds 
'in zijn hart der infante dona 
ISABELLA, zuster van HENDRIK IV 
toegedaan; en toen deze vorstin 
en FERMNAND de CathoUjke, in 
1474, den troon beklommen, 
beijverden deze monarchen zich 
om de, diensten, door VALERA 
aan zijn vaderland bewezen, te 
beloonen. Zij benoemden hem 
tot hunnen geschiedschrijver, 
daarna tot hunnen raad en ver
hieven hem eindelijk tot den 
post van groot-opperhofmeester 
des paleizes. Hij overleed in 1480, 
en heeft nagelaten: 1.° eene 
goede Kroni/jk van Spanje, Sa-
ragossa, 1494; Salamanka 1499; 
Segovia 1534, 1567, in fol.; — 
2.° Verhandeling over de Voor-
zienigheid, Seviïla, 1495; en 
andere werken, die de tijd heeft 
doen vergeten. VALERA was een 
der beste Latinisten van Spanje. 

* VALERIA (GALERIA), keizerin 
der Romeinen, was de dochter 
van DIOCLETIATTOS en van PRISCA. 
In het jaar 292 trad zij in den 
echt met GALERIÜS-MAXIMILIANÜS, 
door DIOCLETIANUS, die hem als 
zoon had aangenomen, tot Caesar 
benoemd. Zij strekte den troon 
tot luister door hare deugden, 
en de liefde voor hare onder
danen , aan welker geluk zij zich 
geheel en al toewijde. Men is 
vrij algemeen van gevoelen, dat 
VALERIA , naar het voorbeeld 
harer moeder PRISCA, het chris

tendom had omhelsd, en dat 
zij enkel de offeranden der valsche 
goden bijwoonden, om niet te 
mishagen aan DIOCLETIANUS en 
aan.. GALERIUS , die uit hare wei
gering , daarenboven haar geheim 
hadden kunnen ontdekken. Daar 
zij geene nakomelingschap had, 
zoo nam zij CANDIDIAKUS, na
tuurlijken zoon van haren echt
genoot, in kinds plaats aan. Na 
den dood van GALERIUS, begaf 
zij zich met hare moeder aan 
het hof van MAXIMINUS DAZA, 
neef van DIOCLETIANUS, die haar 
in het begin zeer wel bejegende, 
maar zich later ten haren opzigte 
kwalijk gedroeg. Hij verbande 
haar met PRISCA naar de woes
tijn van Syrië. Zij ondergingen 
er duizende kwellingen. W' 
CLETIAMJS, zegt men, stiertvan 
hartzeer, bij het vernemen der 
wreede handelwijze van Mtxi-
MINUS; hij deed intusschen mets 
om er zich over te wreken, w 
den dood van MAXIMINU?, » 
Augustus 313, vleiden m w* 
haar lot te zien. veranderen, 
maar imam, door Gu*»»» 
tot het rijksbestuur verheven, 
en op wien zij hare hoop Douw
den, werd hun wreedste ver
volger. Daar deze dwingeana 
de vrees koesterde, dat uw»-
DiANUs een'hinderpaal voor zijne 
heerschzucht zoude worden, m 
hij hem ten dood brengen, en 
daar hij vreesde dat VALËBI*-
eenmaal hare aanspraak op» 
rijksbestuur mogt doen gejaj' 
gaf hij bevel haar met PWJJ 
in hechtenis te nemen. . ^ 
ongelukkige vrouwen, te miw 
der grootheden geboren,, »8" 
zich verpligt, zich, met lompe» 
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bedekt, verborgen te houden, en 
van de eene schuilplaats naar 
de andere rond te dwalen. Zij 
werden eindelijk, op het laatst 
van 314, door de huurlingen van 
LICIMUS, te Thessalonica ontdek.t; 

"deze dwingeland liet haar in 
tegenwoordigheid van het ver
gaderde volk onthoofden, en 
hare lijken werden in de zee 
geworpen. VOLTAIRE beweert 
dat de christenen de bewerkers 
der vermoordingen van GANDI-
DIANÜS, van VALERIA en PRISCA 
waren; maar men vindt geen 
ander bewijs ter staving dezer 
bewering, dan de bekende zucht 
des schrijvers, Om de christenen 
en het christendom, in een hate
lijk daglicht te stellen. Men heeft 
vrij zeldzame gedenkpenningen 
van VALERIA in het goud en 
zilver; maar die in half-metaal-
komen nog al dikwijls voor. 

VALERIANÜS (PUBLIDS LICINIÜS), 
Romeinsch keizer, in het jaar 
253 na J. C. als zoodanig uit
geroepen, vérbond zijnen zoon 
GALLIENÜS mede- aan het rijks
bestuur, en regeerde zeven jaren 
gezamenlijk met denzelven. In 
de eerste jaren zijner regering, 
openbaarde hij eenige genegen
heid voor de christenen; maar 
MAICRIANUS, een zijner-veldheeren, 
veranderde zijne gezindheid, en 
er ontstond in het geheelerijk, 
eene hevige vervolging. VALERIA
NÜS, genoodzaakt om den Gothen 
en Scythen het hoofd te bieden, 
bedaarde eenigzins in zijne woe
de. Weldra hield hem weder een 
andere oorlog bezig; hij moest | 
ZlJ'ne strijdkrachten inspannen | 

O 

tegen SAPOR, koning van Per-
zië, die verbazende vorderingen 
maakte, in Syrië, Cilieië en 
Cappqdocië. De beide legers ont
moetten elkander in Mesopota-
mië, en VALERIANÜS werd in 260 
krijgsgevangen gemaakt. Koning 
SAPOR voerde hem naar Perzië, 
alwaar hij hem op eene schande
lijke wijze behandelde, zoodanig 
zelfs dat hij hem tot voetbank 
deed dienen, wanneer hij te paard 
steeg. Hij overleed in gevangen
schap, in 263, in 71 jarigen 
ouderdom. Volgens AGATHIAS , 
deed SAPOR hem levend;.villen» 
en zout in zijn bloedend vleesch 
strooijen. Na zijnen dood, liet 
hij zijne huid bereiden, rood-
verwen en in eènen tempel ophan
gen, om tot een eeuwig sehand-
merk der Romeinen te dienen. 
— Men moet hem niet verwar
ren met VALEIUANÜS den Jonge, 
zijn' klein-zoon (zie GALLIENÜS). 

VALERIO of liever VALLERIO 
(AUGÜSTINDS), te Venetië in 1531, 
uit eene der beste familiën dier 
stad geboren, werd doctor in 
de godgeleerdheid en het ker
kelijke regt, en in 1558, hoog
leeraar in de zedekunde in zijne 
geboorteplaats. De ijdele ver
maken der wereld moede, aan
vaardde hij het geestelijke ge
waad, en werd, bij het ontslag 
van den kardinaal BERNARDUS NA-
VAGERO, zijnen oom, in 1565, 
bisschop van Verona. Zijn apos
tolische ijver, zijne wakker- en 
bekwaamheid, bragten hem in 
naauwe vriendschapsbetrekking 
met den H. GAROLUS BORUOMEUS. 
GREGOMÜS XIII beriep hem naar 

N B'll 

i 
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Bonte, alwaar hij hem, na hem 
in 1583 met het Roomsche pur
per te hebben vereerd, aan het 
hoofd van verscheiden congre-
gatiën plaatste. VALERIO overleed 
heiliglijk in die stad, in 1(506. 
Zijne meest geachte werken zijn: 
Redeneerkunde des predikers, 
op raad, en volgens het plan 
van den H. CAROWJS BORROMEUS 
in bet licht gegeven. Dit bondige 
en leerrijke werk bevat oordeel
kundige overwegingen over de 
kunst om liet gevoel der hoorders 
op te wekken, om' de voordragt 
ie verfraaijen of te versterken, 
over de gebreken, waarin chris
telijke redenaars kunnen verval
len. Het is in het Latijn, maar 
de abbé DINOUART heeft er eene 
vertaling in het Fransch van 
geleverd, Parijs, 1750, in ̂ .mo; 
— 2.o De recta pUlosophandi 
ratione; — Bfi De acolythorum 
disciplina; «— 4.» De optima 
episcopi et cardinalis forma;— 
5.° Vita, BERNARDI NAVAGERH 
cardinalis;— 6.° De cautione 
adhibenda in edendis libris, 1719, 
in 4> In dit geschrift vindt men 
de naamlijst van al de overige 
werken van AÜGÜSTHWS VALERIO, 
zoo gedrukte als in handschrift. 

VALERIO VINCENTIM, wiens 
ware naam is VALERIO DE' BELLI, 
een graveur op fijne steenen, te 
Thema geboren, in 1546 over
leden. Hij was een der nieuwe 
grav«rs, die het naaste aan 
de w&m zyn genaderd, welke 
zich m dfe genre onderscheiden 
hebben. l e n heeft van hem een 
aantal kostere, steenen, door 
zijnen arbeid vwfïaaid. Hij heeft 
zich ook geoefend op de kristal-

Ion en vele stempels voor gedenk* 
penningen gegraveerd. CLEMEKS 
VII, die hem achting toedroeg, 
hield hem langen tijd bezig; 
onder andere stukken graveerde 
hij voor dien Paus, een fraai 
koffertje van rotskristal, lie(welk 
de opperherder aan FRANCISCUSI 
ten geschenke gaf. 

VALERIUS MAXIMUS, een Laüjn-
sche geschiedschrijver, bloeide 
onder de regering van TIBERIOS. 
Hij sproot uit de familie der VA-
LERIDSSEN en die derFABinssw. 
Zijn smaak voor de letterkunde 
benam hem niet dien der wa
pens; hij volgde SGXTOS-POMPEJUS . 
in den oorlog. Bij zijne terug
komst schreef hij eene fff 
meling der belangrijkste daüen 
en woorden der Romeinen en 
andere beroemde mannen. /»' 
werk voert ten titel: De dicw 
faclisque memorabilibus; het » 
in 9 boeken verdeeld en aan 
TIBERIÜS opgedragen. Somtn^" 
zijn van gevoelen, dat het wen•> 
hetwelk wij onder dientiteine 
zitten, slechts eene v e r k a s 
van het zijne i s , door wvw 
ANUS van Afrika zamengesWia. 
Zijne beoordeeling is f j ; 
in gebreke; zijn smaa*. » 
het vreemde en buitengewon' 

belet hem de feiten inet «J» 
naauwgezetheid te beoordeeie , 
welke de geschiedenis vora 
De beste uitgave van d«f 
schrijver is die van W J 
1670, in8.vo, cum'nof^ 
orum; en 1726, *»>*" rijS 
wordt die van P^s

rr°Uoi 
gesteld, 1679 in 4.» P " ^ 
heeft de heer HASE er een 
nieuwe uitgave in 8."> v a n » 



V A L ,213 

leverd; dezelve maakt een deel 
uit van de Verzameling dei' das-
sieke' schrijvers door LEMAIRE.] 

VALERIUS (Heilige), tweede 
bisschop van Trier. De H. HIE-

, BONÏMÜS maakt er gewag van in 
zijn Martyrologium. In de Hfi 
eeuw werd zijn gebeente, dat 
tot dusverre in de kerk van den 
H. MATHIAS, te Trier, bij dat van 
den H. EUCHERIÜS of EÜCIUMUS , 

- zijn' voorganger had gerust, op 
verzoek van keizer HENBRIK IH, 
en met toestemming van den 
aartsbisschop EVERARBÜS , naar 
Goslar vervoerd. De gedenk
schriften , welke zijne levensbij-
zonderheden bevatten, zijn niet 
tot ons gekomen. 

VALERIÜS-PÜBIJCOI.A of POPLI-
COIA (PÜBLIDS), was een der 
grondleggers van de Romein-
sche republiek. Hij zegevierde 
met BROTOS op TARQUINIÜS en 
de Toskaners, in het jaar 507 
vóór J. C. Tot viermalen was 
hij consul, en stierf zoo arm, 
dat men verpligt was eene in
zameling te doen, om in de 
kosten zijner Hjkstaatsie te voor
zien. 

* VALERIÜS-POBLICOLA-POTITUS, 
was een der Tienmannen, welke 
JSome tiranniseerden; intusschen 
kwelde VALERWS het volk niet 
zoo zeer ais zijne ambtgenooten 
zulks deden, ook bragt hij het-

\ zelve tot bedaren, toen het tegen 
\ hen opstond. Na de uitroeijing 
\ van het Tienmanschap, werd 
\luj in het jaar 449 vóór J. C. 
\tot consul benoemd. Hij be

haalde eene overwinning op de 
Volkers en de Equers, en vor
derde als belooning de eerbe
wijzen van den zegetogtj maar 
de senaat weigei'de hem dezelve. 
Hij liet ze vragen door den ge-
meensman JCILIÜS, die dezelve 
verkreeg. VALERHJS-PÜBUCOLA 
is de eerste die deze eerbewijzen 
in weerwil van den senaat heeft 
ontvangen j hij deelde ze met 
zijnen ambgenoot M. HORAWUS 
BARBATUS. 

VALERIUS-SORANUS , een La-
tijnsch dichter ten tijde van 
JÜMÜS CiESAU, in het jaar 50 
vóór J. C. werd ten dood gebragt, 
wijl hij redevoeringen had ge
houden , die tot de godverzaking 
leidden; want deze noodlottige 
dwaling werd bij de heidenen 
met het zwaard der wet getroffen, 
zoo als men zulks ziet uit de 
geschiedenis van SOCRATES, en 
van vele anderen. VARRO haalt 
van hem twee dichtregelen aan, 
over de natuur van God, welke 
schijnen te bewijzen, dat hij 
geenen andereri God kende dan 
de wereld, of de verzameling, 
aller wezens van dit heelal, met 
één woord, den God van SWNOSA. 

Juniter omnipotona, regum rox ipao, fioiu-
' 1[UC. 

Progonitor gcnUrixquo Douin, Dciuunuiet 
omais. 

VALERIÜS - FLACCÜS - SETINCS 
BALBUS (CAJÜS), een berpemde 
Latijnsche dichter, te Sassa of 
tePadua geboren, bloeide onder 
de regeringen van VËSPASIAKOS 
en TITDS, Hij was de vriend 
van PHNIUS, van JOVENALIS, van 
QÜJNTILIAKUS , van MARTJAUS , 

3' ' 
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welke laatste het dichttalent van 
VALERros-Fr-ACcas niet schijnt te 
prijzen, daar hij hem vermaant 
het verzen-maken vaarwel te zeg
gen , om zich aan de pleitzaal 
toetewijden (Epigr.l, 27). Zijn 
heldendicht over de Reis der 
Argonauten, in acht boeken ver
deeld , en aan keizer VESPASIA-
NÜS opgedragen, heeft verschei
den uitgaven gehad, te weten: 
Bologna, 1474, infol; Utrecht, 
1702, in-12.*»°; Leydm, 1724, 
in 4.*°; Altenburg, 1781 in 8.T», 
uitgave van HARLES, met aan-
teekeningen van BÜRMANN. Men 
•voegt dit deel bij de verzameling 
der Variorum. Nog bestaat er 
eene andere geachte uitgave van 
XA.WAGNER, Göltingen, 1805, 

•'2'dl.» in 8.T0 Het eerste bevat 
den tekst en het register, en 
het tweede het commentarium. 
Dit werk is in eenen flaauwen 
stijl geschreven; de schrijver 
schendt in hetzelve nu en dan 
de regels der kunst, en men 
moet zich verwonderen dat het 
ondanks deze gebreken over den 
lijd heeft gezegevierd. Een vroeg
tijdige dood belette den schrijver 
zijn dichtstuk te voltooijen. 

VALEMÜS (COUNËLIÜS), in 1512, 
te Oudewater (en niet te Utrecht, 
zoo als GASPARÜS BDRMANN en de 
vervolgers van 'MORERI zulks be
weren) geboren, onderwees de 
schoone letteren' in zijn vader-
land en te Leuven, alwaar hij 
in 1578 overleed. Hij vormde 
uitmuntende leerlingen. Men 
heeft van hem eene Rhetorica, 
ur 4.to; eene Spraakkunst, in 

alle met duidelijkheid en orde 

geschreven. Nog bestaan er an
dere werken van hem. • { 

I 
VAlESIOOfVAIXES(FRANCISC0s), ' 

bijgenaamd Covarruvias, zijne ge
boorteplaats in Oud-Kastilië, was 
eerst hoogleeraar in de genees
kunde te Alcala de Henares. Hij 
werd lijf-arts van PHIUPPUS II, 
koning van Spanje; en verkreeg 
dien post, wijl hij aan genoem- J 
den vorst had aangeraden, zijne 
door de jicht gekwelde beenen,» i 
in een bad van laauwe melk te { 
steken: een eenvoudig middel, 
dat een gelukkig uitwerksel had. 
Men heeft van hem: 1." eene 
verhandeling De methodo m-
dendi, Leuven, 1647, in 8.™, 
die voor uitmuntend wordt ge
houden; — 2." Controvcrsiarum 
medtcarum et philosophicarum 
libri decem, Lyon, 1625, in •*.'" 
Hij doet er de voorkeur m uit
komen, welke de Griekscheschool 
op die der Arabieren moet mo-
ben; — S.° De sacra phmo-
phia, sive de iis quw scripta sunt 
physice in libris sacris, Fr» 
fort, 1680,in8J°;-4.°6<>w-
mentariën op HIPPOCRATËS en 
GALENÜS, in fol, enz. 

VALET DE REGANHAC. 

REGANHAC. 

— Zie 

No-* VALETTE (BERNARD PE BOJ 
GARET, Heer DE IA) , admira?' 
van Frankrijk enz., werd'» 
1553 geboren. Hij was de W» 
der van den hertog van JÊff» 
(zie het volgende artikel), 
wiens trotschheid,heerschzuj 

en schitterende ondeugden» 
hem berucht maakten, hü "' 
deelde, en maakte zich beroem-

/ v 
'' '.' 
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door de diensten, welke hij aan 
' zijn vaderland bewees, terwijl 

hij het spoor van zijn' vader 
JOANNES DE LA VALETTE , lui
tenant - generaal van Guyenne, 
"volgde. BERNARD DE LA VALETÏB 
leefde onder HENDRIK II, FRAN-
CISCUS II, KAREL IX en HENDRIK 
III; en in de onstuimige tijden, 
-welke de regering dier beide 
laatste vorsten kenmerkten, bleef 
hij hun bestendig getrouw. Hij 

<• was de loopbaan der wapens 
ingeslagen; onderscheidde zich 
in den oorlog van Piêmont, en 
verkreeg, in 1573 het gouver
nement van Dauphiné. Bij den 
overtogt der Isère, versloeg hij, 
door den generaal ORNANO on
dersteund , 400- Fransche bus
schieters en 300 Zwitsers. In 
1579, werd hij tot gouverneur 
van Provence benoemd, en on
derwierp in het volgende jaar, 
Valensoles en Digne, twee steden, 
tlie'zich aan de gehoorzaamheid 
des konings onttrokken hadden. 
Bij het beleg van Falemoles, 
dat hij stormenderhand veroverd 
had, gewond, toonde hij niet
temin zijne gematigdheid, door 
na alle inwoners vergeving te 
hebben geschonken, de plun
dering te verbieden. Hij ging 
vervolgens den hertog van Sa-
vooije te gemoet, die in Provence 
was gevallen, deed hem het be
leg van JBctrcelonnette opbreken, 
sloeg heminl591,bij]Jpémem, 
daarna te Vinon en noodzaakte 
hem, om, in volslagen wanorde, 
de Alpen weder overtetrekken. 
Deze voorspoed werd gestaakt 
door eenen vroegljijdigen dood, 
hij werd in het beleg van Ro-

quebrune, bij Fr&jus, dan 11 
Februarij 1592, door een schot 
uit een vuurroer gedood, zonder 
nakomelingschap natelaten. Ter
wijl DE THOO over dezen veldheer 
spreekt, zegt hij: In periculis 
imperterribus, in adversis con-
stans, in prosperis moderaius. 
Verscheiden geschiedschrijvers 
zwaaijen hem echter dënzelfden 
lof niet toe. Zijn leven is be
schreven door.MAUROY, zijn' 
secretaris. Welke ook de mi
litaire bekwaamheid en de goede 
hoedanigheden van BEUNAUD DE 
LA VALETTE mogen geweest zijn, 
is echter het portret, door MATJ-
ROY van hem geschilderd, wat 
al te zeer gevleid. 

VALETTE (JOANNES LODEWIJK. 
DE NOGARET DE LA), hertog van 
Epernon, werd in 1554 geboren, 
uit een huis, waarvan de oor
sprong niet zeer oud was. BDS-
BEC maakt van hem, den klein
zoon van een' notaris, maar de 
abbé LE GENDRE zegt, dat hij 
van een' schepen of raadsheer 
(capitoul) van Toulousé afstamde. 
Hij begon de (wapens té*voeren, 
bij het beleg van la, Roehelle, 
in 1573, en verbond zich aan 
HENDRIK IV, toenmaals koning 
van JSfavarre, dien hij kort 
•daarna weder verliet. Nadat de 
oorlog tusschen de Hugenooten 
en Catholijken was uitgebarsten, 
onderscheidde hij zich, onder 
den hertog van Alencon bij de 
veroveringen van la Charitê, 
Issoire en Brouage. HENDRIK III, 
wiens gunsteling hij was, sta
pelde op zijn hoofd eene menigte 
waardigheden. Na den dood vaa 
4 
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dien vorst verklaarde hij zich 
eerst voor, en later tegen HEN-
BRIK IV, die hem met den titel 
yan landvoogd naar Provence 
zond. EPERNON onderwierp weldra 
al de steden van zijn gewest; 
maar de haat, welken hij den 
Provencalen inboezemde, was 
zoo sterk, dat men aanslagen 
op zijn leven maakte. HENDRIK 
IV zond hem naar Languedoc 
en Béarn. Hij 'onderwierp de 
steden Saint-Jeand'Angely, Lu-
nel en Montpellier. Tijdens de 
geschillen, welke er na den nood-
lolligeu dood van HENDRIK IV 
aan het hof ontstonden, begun
stigde hij de partij van MARIA, 
DE MEDICIS, aan wie hij het 
regentschap had doen geven. 
Nadat die vorstin verbannen 
was, ging hij haar uit het kas-

' teel van Blois bevrijden, hetwelk 
haar als verblijf was aangewe
zen, en voerde haar terug, naar 
haar landgoed hij Attgoulème, 
even als een souverein, die hulp 
aan zijnen bondgenoot verleende. 
LODEWIJK XIII moest met hem, 
als van gelijke tot gelijke on
derhandelen, zonder zelfs zijne 
gevoeligheid te durven doen blij
ken. De hertog van Epernon 
werd op het einde zijner dagen 
minder ontzien. Een geschil 
dat hy had met Sommis > aarts
bisschop ym Bordeaux, vervulde 
zijnen ouderdom met bitterheid. 
(Zie EscoüBLEAü—HENDRIK—). 
Hij^ontving bevel om zich naar 
Loches te .begeven, alwaar hij 
m 1642 overleed. Hij, was land
voogd van Gtiyenne, en trok 

;mt dat gewest meer dan een 
.lïiillioen inkomsten. Zijne ijdel
heid, zoowel als zijne heersen-

zucht waren onbegrensd; terwijl 
zijne talenten verre beneden zijne 
aanmatigingen waren. Zijne lijf
wachten waren genoodzaakt de
zelfde proeven afteleggen, als 
de ridders van Malta. 

VALETTE (LODEWWK »K NOÓA-
REI' DE LA) , zoon van den voor
gaande , werd met eene sterke 
neiging voor de wapens gebo
ren 5 maar zijne ouders bestem
den hem voor de Kerk, en 
verkregen voor hem de abdij 
van den H. VICTOR van Mar-
seille, en het aartsbisdom Tou-
huse. PAULÜS V vereerde hem, 
in 1621, met het purper, zon
der dat deze waardigheidhem 
zijne krijgszuchtige neigingen 
kon doen vergeten. Hij droeg 
veel bij tot de bevrijding der 
koningin MARIA DE MEDICIS van 
het kasteel van Blois; maartij} 
verliet later hare partij, omzien 
geheel aan den kardinaal M 
RICHEUEO te verbinden. ^m 

minister gaf hem de eerste oor-
logs-posten, voorzag hem ^ 
het gouvernement y&a Anjou en 
dat van Mets, en zond hem in 
DuUschhnt} met den hertog van 
Weimar tegen de Calbolpe con
federatie, .daarna in mf*' 
Comtê, tegen den generaal w 
LAS, vervolgens in PicaWje.w 
in Italië, alwaar hij te ft^' 
bij Turijn, in 1639, W *» 
ouderdom van 47 jaren overieea. 
Aldus zag men een' aart*»; 
schop, een' prins der Roomsen» 
Kerk, met de wapens w flB 

hand sterven, en zulks,omWJ 
'lutheranisme in Duitschlanaw 

doen zegevieren. Te v e r f t 
had Paus URBANUS VIII hem be 
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dreigd, hem van do kardinaals-
•waardigheid teberooven, indien 
hij dit beroep des bloeds niet 
•wilde doen varen 5 hij was voor 
alles ongevoelig. Zijne heer-
schende ondeugden, waren de 
trotschheid, de hebzucht, de 
verkwisting en de wulpschheid. 
JABÓBUS TALON, zijn secretaris, 
heeft Gedenkschriften over het 
leven van dien kardinaal geschre-

• ven, te Parijs, in 1722,2 dl.» in 
12.m°, volgens het oorspronke
lijke handschrift gedrukt, in het 
kasteel van Beaupuy, in Guy
enne gevonden. 

VALETTE (BERNAKD , hertog »E 
LA), landvoogd van Guyenne,' 
te Angoulème in 1792 geboren. 
Om eene verdrietige zaak, welke 
zijn vader, JOANNES LODEWIJK, 
hertog van Epernon, met den 
aartsbisschop van Bordeauxhai 
gehad, te doen vergeten, trad 
hij in den echt rnet de dochter 
.van den baron DE ^NT-CHÉITEAÜ, 
bloedverwante van den kardinaal 
HE RICHELIEÜ, Hij volgde zijn' 
vader op, in het gouvernement 
van Guyenne, en deed er zich, 
even als hij , door zijne roof-
zucht en trotschheid verfoeijen. 
Hij had steeds een aantal, zoo 
mannelijke als vrouwelijke gun
stelingen , die hij ten koste der 
provincie verrijkte; desniettegen
staande bewees hij eenige dien
sten aan den staat door in Guy* 
enne de factie, der Croqmns 
(stroopers, schoften) genaamd, 
te verdelgen, en door deSpan-
jaards uit dat gewest te ver-
dryven. Intusschen kon zijn 
trotsch en onafhankelijk karak-

0 

ter, aan den kardinaal DE lli-
CHELIEU , die daarenboven nog 
andere redenen had om zich 
over hem te beklagen, niet an
ders dan mishagen. Nadat LA 
VALETTE, in 1639, tegen het 
gevoelen des kardinaals, het 
.beleg van Fontarabië had opge
broken, stelde laatstgenoemde 
hem daarvoor verantwoordelijk, 
en dagvaardde hem, om ^eken-
schap van zijn,gedrag te komen 
afleggen. Daar LA VALETTEl voor 
de gevolgen zijner ongehoorzaam
heid vreesde, zoo stak hij naar 
Engeland over. Men liet1 door 
commissarissen zijn proces op
maken, en op aandrang van 
zijnen minister, was de koning 
zelf bij de debatten tegenwoor
dig. De president DE BELLÏÈVRE 
had den moed, hem te zeggen: 
» Zal uwe majesteit het gèzigt 
kunnen verdragen van een' edel
man op de bank der beschul
digden, die zijne tegenwoordig
heid enkel zal verlaten, om het 
schavot te beklimmen? Zulks 
is onbestaanbaar met de konink
lijke majesteit: de vorst moet 
alom genade met zich voeren; 
al degene, die in zijne tegen
woordigheid verschijnen, moe
ten hem verheugd verlaten." 
Deze overwegingen hadden niet 
den minsten invloed op LODE-
WMK XIII, die bij het vonnis-
vellen tegenwoordig was, ten 
gevolge waarvan LA VALETTE ten 
dood veroordeeld werd, welk 
vonnis bij zijne afwezigheid, te 
Parijs, te Bordeaux en te Bayon-
ne, in beeld tenis werd ten uitvoer 
gebragt. Na den dood van dien 
vorst, appeleerde LA VALETTE 
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op dit vonnis i hetzelve werd 
in hel begin der regering van 
LODËWIJK XIV, onregtvaardig 
geoordeeld en ingetrokken. LA. 
VALEITE, in Frankrijk terug
gekeerd, overleed aldaar in 1661. 

VALETTE-PARISOT (JOANNES PE 
u ) , uit een beroemd huis van 
Provmce, groot-meester van 
Malta, na CLAUDIDS DE LASAN-
•GLE, in 1557, vervolgde zoo 
üeer de Turken, dat in minder 
•dan vijf jaren, hij hun 50 sche
pen ontnam. Door deze ver-
iiezen gebelgd, beproefde SOU-
MAN om zich meester temaken 
van Malta, en zond een leger 
van meer dan 80,000 man der
waarts, die in de maand Mei 
1565, het eiland belegerden. 
XA VALETTE bood hun gedurende 
vier maanden met zoo veel moed 
tegenstand, dat zij, na meer 
•dan 20,000 man verloren te 
hebben, zich genoodzaakt zagen 
aftedeinzen. Er werden gedu
rende het beleg 70,000 kanon
schoten op 'Malta gelost; ook 
was hetzelve geheel verwoest; 
maar de groot-meester herstelde 
alles. Men bouwde eene nieuwe 
stad,. welke la Valette werd 
genoemd. Dagelijks hield hij 
8,000 werklieden bezig, tot in 
1568, als wanneer hij even zoo 
stichtend overleed, als hij ge
durende zijn leven moed en 
voorzigtigheid had aan den dag 
pegd. Pios T had hem met 
aet purper willen veréeren; 
maar hy had zulks van de hand 
gewezen daar hij deze waar
digheid als onbestaanbaar be
schouwde met het beroep der 
wapens. v 

VALGUARNERA (don MARÏANO) , 
een edelman van Palermo, alwaar 
hij in 1564 werd geboren, was 
evenzeer ervaren in de geleerde 
en nieuwere talen. Paus URBA-
KDS VIII beriep hem tot zich en 
vereerde hem met zijne achting. 
Na eenigen tijd ie Rome te heb
ben doorgebragt,, leende hij het 
oor aan de herhaalde uitnoodi-
gingen van PHIDPPUS VI, koning 
van Spanje, begaf zich aan het 
hof van dien vorst, die hem eene 
rijke jaarwedde verleende, en 
.hem in verscheiden zaken raad
pleegde. VALGUARNERA stond m 
briefwisseling met de voornaam
ste geleerden van Europa; op 
het einde zijner dagen, kwam mj 
in zijne geboorteplaats terug, al
waar hij in 1534 overleed. Onder 
zijne verschillende werken, alle 
in het Italiaansch geschreven, 
noemt men zijne uitmuntende 
Verhandeling over den oorsprong 
en de oudheid van Palermo, en 
der eerste inwoners van Stcuie 
en Italië, Palermo, 1664; een 
werk, vol geleerde aanmerkingen. 

VAL6ün0(KAREL),te^A 
in Italië, geboren, g»f'n™! 
stad, in 1507, in het licht, ene 
door hem vervaardigde i-auju-
sche vertaling van de Verhang' 
ling over de toonkunst van u* 
TARCHÜS, ld. in4.t» Nog hef 
hij in dezelfde taal overgebrag , 
het werk van PUJTARCBOS OW 
de Gevoelens der wijsgeeren, w 
andere stukken van denzeltde'1 

Griekschen schrijver verzarne-u. 
en te Parijs, in 1514 gedrul* 

VALIDA of VALIDE (dejf 
tane). — Zie CARA-MUSTA^ 



V A L . 219 

* VALIGNANI(ALEXAMCER), een jj 
vrome geestelijke, in 1537, te 
Chieti, uit eene adellijke familie 
geboren, volbragt zijne studiën 
te Padua, ontving de heilige 
•wijdingen, en werd abt van den 
H. STËPHANDS van Casal; in 
1559 werd hij tot kanonik, en 
in 1561 tot abt van den heiligen 
ANTOMUS : verheven. Zich naar 
Rome begeven hebbende, ging 
hij aldaar onder de Jesuiten, 
en werd kort daarna tot alge
meen visitator van Japan be

noemd. Gedurende dertig jaren 
bleef zijn ijver steeds dezelfde, 
en bragt een aantal bekeeringen 
te weeg. In 1573, naar Oost-
Indië gezonden, overleed hij te 
Macao, den 20 Januarij 1606; 
hij heeft eenen Latijnschen Brief 
nagelaten, aan den president 
zijner maatschappij gerigt, be
trekkelijk vijf missionarissen, 
die in Indië den- marteldood 
ondergingen. — FREDERIK VA-
HGNAKI, uit dezelfde familie als 
de voorgaande, beoefende met 
het beste gevolg de letterkunde. 
Hij overleed tegen het einde der 
15.e eeuw en heeft nagelaten: 
1.° Onpartijdige bedenhingen op 
de Joodsche Brieven; — 2.° Hon
derdtal geschiedkundige klink
dichten , Napels, 1729. 

VALINCOÜR (JOANNES BAMISTA 
HENDRIK »Ü TROÜSSET DE) , in 
1653, uit eene adellijke van 
Saint-Quentin, in Picardïë, oor
spronkelijke familie geboren. Hij 
was algemeen secretaris der Ma
rine, academicus della Crusca, 
honorair lid der akademie van 
wetenschappen, en werd in 1699, 
in de Fransche akademie opge

nomen. Hij maakte zijne eerste 
studiën met weinig geluk bij 
de Jesuiten te Parijs; maar 
nadat hij zijne humaniora vol
bragt had, ontwikkelde zich zijne 
genie, en zijne scherpzinnigheid 
schitterde met luister. BOSSÜET 
verschafte hem in 1685,ingang 
bij den graaf van TOULOUSE, 
admiraal van Frankrijk. Hij 
werd algemeen secretaris van 
zijn bewind, en was zelfs se
cretaris der Marine, 'toen die 
prins in 1704, op de hoogte 
van Malaga, aan de Engelscho 
en Hollandsche vloot èenen slag 
leverde, waarvan beide partijen 
zich de eer toeschreven. VA-
WNCOUR was altijd aan zijne 
zijde en werd bij die gelegen
heid gewond. LODEWIJK XIV 
had hem tot zijn' geschiedschrij
ver benoemd; hij verving in die 
betrekking RACINE, zijnen vriend. 
Met BOIIËAU, die zijnen twee
den brief aan hem rigtte, werkte 
hij aan de geschiedenis van dien 
vorst, die dikwerf begonnen en 
nooit geëindigd werd; de brand, 
die het huis van VALINCOÜR , 
te Saint-Cloud, in 1725 verteer
de, vernietigde, behalve ver
scheiden andere handschriften, 
ook de fragmenten van dit werk. 
Hij leed dit verlies met de ge
latenheid eens christens en eens 
wijsgeers. » Ik zou, zeide hij, 
weinig nut uit de boeken heb
ben getrokken,, indien ik er 
niet uit geleerd had derzelver 
verlies te kunnen verdragen." 
Deze beroemde man overleed te 
Parijs, in 1730, door alle wei-
denkenden betreurd. De open
hartigheid en de regtschapenheid 
waren de hoofd trekken van zijn 
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•karakter j en ofschoon hy aan 
het hof had verkeerd, wist hij 
noch te veinzen noch te vleijen. 
Men heeft van hem; 1,° Lettre 
etc, {Brief aan Mevrouw de 
markgravin van ; . - . , over 
de prinses van Kleef), Parijs, 
1678, in 12>o Dezo beoor
deeling is het toonbeeld eener 
redelyke critiek, de schrijver 
laakt met gematigdheid en prijst 
met vermaak; —• %fi la me etc, 
(Bet leven van FRANCISCÜS ; van 
Lothwmgen > hertog van Guise), 
1681, ifl 12,»°, vrij onpartij
dig géschreven 5 — 3.° Obser-
mtions etc. (Critisehe aanmer
kingen) op den ÖEDIPÜS van 
SOPHOCLES, in 4.t0 In weerwil 
•zijner ernstige bezigheden, heeft 
VAUNcoim, zich nu en dan de 
dichtkunst, waarvoor hij smaak 

' en talent bezat, tot eene uit
spanning gekozen. Men'. heeft-
van hem berijmde hertalingen 
van eenige Oden vanHoiUTius, 
Rustgedichtcn, en verscheiden 
Vertelsels, waarin eene opge
ruimde verbeeldingskracht door
straalt. 

VALISNIERÏ (Awomus), in 
1661, in het kasteel Tresilico, 
bij Reggio, geboren, werd te 
Sologna tot doctor in do regten 
bevorderd. De republiek van 
Venetië -beriep hem,, om een' 
lioogleeraarstoel in de genees
kunde aan de universiteit van 
•Ptóuq, te bekleeden. Deze be-
roemée geleerde overleed in 
I7o0, door de voornaamste ge-
leerden v a n A ^ , met welke 
mj m toeM^iing Was, be-
treurd. Z)JR 2 0 0 a l w e a z i j n e 

werken verzameld, en dezelve 

te Venetië, in 1733, in 2 dl." 
in fol. onder den titel van Open 
fisicomediche, in het licht gege
ven; dezelve bestaan uit ver
handelingen over de natuur- ea 
geneeskunde en de natuurlijke 
historie, in het Italiaansch. De 
voornaamste zijn: 1.° Over den 
oorsprong van verscheiden insek-
ten; — 2.° Geschiedenis van 
het Afrikaansche Kameleon en 
van verscheiden dieren van Ita
lië; — 3.°-Geschiedenis van de 
voortteling des menseken; bij 
randt in dit geschrift verschei
den gevoelens betrekkelijk dit 
onderwerp aan, ondermijnt het 
stelsel van LEEUWENHOEK, en 
bestrijdt evenzeer het ovarismus 
(eijerstelsel). — Zie GRAAF (MI
NIER DE)J — 4." Over de %ee-
Kgchamen,, welke, men op de 
bergen vindt, deneher om
sprong ; over den toestand oer 
wereld vóór, gedurende en «» 
den zondvloed; -~ &.° Over de 
voor- en nadeelen der warme o[ 
koude baden en dranken; •—_ ^ 
Over den oorsprong der fonteinen-
Hij heeft veel bijgedragen W 
de vernietiging van verscheiden 
volksdwalingen, met eene goede 
natuurkunde in strijd. »". *° 
de eerste die de geslachts-deeien 
der palingen heeft ontdekt, aan 
welke de gemeene man vreemde 
en ongerijmde wijzen van on 
staan toeschreef, zoo als MICHEU 

het zaad der paddestoelen onweH-
te : zoodat meri aan deze,bew» 
natuurkundigen de uitroeijing 
danken heeft van alle begooo'e 
lingen en vooroordeelen, Ö» 
nogtenopzigtevandiedierW 

voorttelingon bestonden, " ' . 
zekerheid van het algemeen w 
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slairn der zaadkiemen, hetwelk 
DIDEROT met regt als het graf 
der godverzaking beschouwt. 

VALKENAER. — Zie VAICKE-
NAÉR. • 

VALLA of VALLE (L'AÜREKTIDS), 
oen geleerde letterkundige, te 
Piacenza, iri 1415 geboren , 
was een dergenen , die het meest 
bijdroegen, tot het herleven 
der schoonheid van de Latijn-
sche taal, en tot het verdrijven 
der gothische onbeschaafdheid 
uit dezelve. Hij beoefende het 
Grieksch, onder den geleerden 
JOAKNES AORISPA ; maar het is 
vooral als Latinist, dat hij zich 
onderscheidde. Nog jong zijnde, 
begaf hij zich naar Rome, al
waar men hem, wegens zijne 
jeugd den post van apostolisch 
secretaris weigerde. Hij begaf 
zich daarop naar Pavia, alwaar 
hij eenen leerstoel der welspre
kendheid bekleedde, en keerde 
daarop naar Rome terug. Zijn 
verblijf in die stad ,• verwierf hem 
het bürgerregt; maar zijne he
kelachtige inborst, noodzaakte 
hem die stad te verlaten. Hij 
nam alsnu de wijk naar het hof 
van AMONSUS , koning van Na
pels , beschermer der letteren, 
die, in den ouderdom van 50 
jaren van hem het Latijn wilde 
leeren. VAIXA was niet gema
tigder te Napels, dan hij te 
Rome was geweest; het viel hem 
in de geestelijkheid te censure
ren , en valsche leerstukken om- l 
irent het geheim der Drieëenheid, 
over den vrijen wil, over de 
geloften van onthouding, en' 
over verscheiden andere gewig-

tige punten voortedragen; het
welk hem eene voorbeeldige 
tuchtiging berokkende en hem 
deed veroordeelen om rondom 
het Jakobiler-klooster, met roer 
den gegeeseld te worden. Daar 
VALLA , na deze vernedering niet 
te Napels kon blijven, keerde 
hij naar Rome terug, alwaar hij 
beschermers vond, die hem bij 
Paus NICOLAAS V in een gunstig 
daglicht stelden en, voor hem 
de vergunning verwierven van 
te mogen onderwijzen. Niet lang 
duurde het of hij geraakte aldaar 
in hevige geschillen met den 
beruchten POGGIO, Deze geleer
den schonden en lasterden el
kander als het gemeenste graauw. 
Zij verweten elkander eene trot-
sche, onrustige en hekelachtige, 
inborstj-beiden hadden geluk, en 
het is te vergeefs dat de abbé Vi-
GIRINI en DÜPIJS getracht hebben 
VALLA te regtvaardigen; zijne 
geschriften getuigen tegen hem. 
Hij overleed te Rome, in 1457, 
en werd in de kerk van den 
H. JOANNES van Lateranen be
graven, waarvan men zegt,dat 
hij kanonik was. Men heeft 
"van hem i 1.° zes hoeken over 
de Sierlijkheden der Laiïjnsche 
taal: een schatbaar werk, te 
Venetië,, in 1471, in fül.; te 
Parijs, in 1575, in4. t 0 , en te; 
Cambridge in 8.™ gedrukt (zie 
SATÜRMÜS —-LAZARONEUS — ) ; 
2.° De falso credita etementita 
Constantini donatione declamatio; 
— 3.° De libero arUtrio; -— 
4.° De voluptate et vero bonö 
libri UI, de vrucht eener vol
slagene epikurische wijsbegeerte;, 
— 6.° Geschiedenis der regering 
vm FERDWAND, koning vwArz, 
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mgon, 1521, in 4. t0, ineenen 
al te oraiorischén stijl geschre
ven; — 0.0 Vertalingen" van 
THÜCYDIDES , HEUODDTUS ea den 
Ilias van HOMERUS. Deze ver
talingen zijn ontrouwe omschrij
vingen. VALLA >vas het Grieksch 
•niet zoo volmaakt meester als 
het Latijn; — 1'.° Aanleekenm-
gen op'het N. Testament, van 
meer belang dan zijne Vertalin
gen; — 8.° Fabels, in het 
Fransch vertaald, ea zonder 
jaartal, ia gothische letters ia 
fol. gedrukt; — 9.° eene ver
handeling over het valsche en 
ware, v/elke eenige goede over
wegingen aanbiedt. Gedurende 
zijn geheele leven scheen de 
schrijver ARISTOTELES te ver
achten, maar hij was een warm 
aanhanger van ÈPICURUS. Zijne 
werken werden in 1540, te 
Bazel, gezamenlijk in fol. in het 
licht gegeven; [TIRABOSCHI heeft 
van VALLA eene goede Levens
schets geleverd, welke door 
GINGÜENÉ , in het 3.e deel zijner 
Letterkundige Geschiedenis van 
Italië is overgenomen]. 

VALLA (GEORGE), t&Piacenm 
geboren, geneesheer en hoog
leeraar der schoone letteren te 
Venetië, werd wegens de zaak 
der TRIVULCEN ia hechtenis ge
nomen. Na in vrijheid te zijn 
gesteld overleed hij in 1460, 
en» volgens anderen in 1497. 
Z p boek De expectandis et 
jtogtemfe re&Ms, Venetië,1501, 
2 dl.» m fol. is belangrijk en 
met zeer algemeen. Bij heeft 
eene Latijnsehe Vertaling ver-
vaardigdvanNBtaOTS)in 'i555 
gedrukt. ELLEBODTOS isegt, dat 

daar VALLA het Grieksch niet 
wel verstond, hij genoemden 
schrijver op eene belagchelijke 
wijze verminkt heeft. Nog heeft 
men vaa VALLA Vertalingen van 
verscheiden. andere Grieksche 
werken. 

* VALLA (JOZEF), priester van 
het Oratorium, te l'Hópital, 
een stadje ia het voormalige' 
Fransche graafschap Forez gebo-
reo, maakte zijne studiën bij 
de Oratoristen van Montbrism, 
en begaf zich, na dezelve vol-
bragt te hebben, in hunne con
gregatie. Hij onderwees er op 
zijne beurF, en bekleedde ver
schillende "posten. Hij is bekend 
door zijn verzet tegen de bulle 
Ünigenitm. Be heer DE Frw-
JAMES , bisschop van Soissons, 
in wiens diocees, dit verzet niet 
vaa posten uitsloot, vertrouwde 
hem dien van overste* van zijn 
seminarie toe. Pater VALLA bleet 
te .Soissons- tot aan den dood 
van dien prelaat. De beer •w 
BODRDEILLES, die hem opvolgt, 
dacht anders, en pater VALLA zag 
zich verpligt zich te verwijderen-
Hij behoorde tot het diocees van 
Lyon, ea keerde alzoo naat^et-
zelve terug. De heer DE M-or 
TAZET, die er aartsbisschop van 
was, nam hem op, g»* n™° 
den post van hoogleeraar en 
bediende zich van hem lot « 
zamenstelling van verscheiden 
werken, ten gebruike van W 
diocees. Men heeft van »e m ;^;. 
Institutiones philosophic®, »* 
toritate D. D. archiepiscopi^ 
dunensis, ad mum sch0Zgo 
sum dimcesis editm, Lyon, 1'° ' 
5 dl.n, in 12.»? Metveran 
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deringen en verbeteringen heeft 
men er eene tweede uitgave van 
geleverd, onder den titel van 
Insütutionum philosophicarum 
cursus, ad usumstudioscèjuven-
tutis prcesertimque seminariorum 
accommodatus, Injon, 1808 , 3 
dl.n, in 12.m0 Nog bestaat er 
eene nieuwere uitgave van, door 
den abbé DONEY, te Besancon, 
met aanteekeningen verrijkt; 
— 2.° Cours etc. (Theologische 
leergang) bijgenaamd vanLyoh, 
op last van denzelfden aartsbis
schop zamengesteld, waartegen 
een besluit bestaat van de con
gregatie van den Index, van 
17 September 1792. Pater VALLA 
droeg met pater GUIBAUD, en 

. eenige andere Oraloristen, bij 
tot het Dictionnaire • etc. (Ge
schiedkundig en beoordeelend 
Woordenboek), zamengesteld en 
in het licht gegeven door den 
abbé BARRAL , Soissons en Tro-
yes, 6dl.n in8.™ Pater VALLA 
was te Dijon in afzondering gaan 
leven, en hij overleed aldaar 
den 26 Febr. 1790. Hij bezat 
voorbeeldige zeden, en men kan 
hem geene geleerdheid betwisten. 
Het ware te wenschen geweest 
dat zijne gevoelens en geschrif
ten meer overeenkomstig de 
leer der Kerk waren. 

* VALLAM (AHTONIOS), een 
Spaansche arts, in 1740, te 
Salamanka geboren, alwaar hij 
den doctoralen hoed ontving, 
verwierf eenen grooten roem te' 
Madrid, alwaar hij in 1809 
overleed, Er bestaat van hem 
in het Spaansch, een Woorden
hek der geneeskunde, Madrid, 
1805-1807, 7 dl.n in 8.wj 

dit werk wordt zeer op prijs 
gesteld. VALLAM heeft talrijke 
handschriften betrekkelijk de 
clinische geneeskunde nagelaten. 

* VALLARSI (DOMINICDS) , een 
geleerde Italiaansche oudheid
kundige, te Verona den 13 No
vember 1702 geboren, strekte 
door zijne geleerde schriften en 
zijne diepe kennis tot luister 
van zijn land. De gewijde stu
diën en de Grieksche en He-
breeuwsche talen hielden hem 
voornamelijk bezig. BENEMCTUS 
XIV gaf hem een beneficie in 
het diocees van Vicenza, en be
noemde hem bij het heilige 
officie tot revisor voor de Oos-
tersche talen. Hij overleed den 
14 Augustus 1771. Zijn meest 
geacht werk is eene uitgave van 
den H. HIERONYMUS, welke hij 
onder dezen titel in het licht 
gaf: l.o S. HIERONÏMI opera om
ina post monachorum e congre-
gatione S. MADRI recensionem, 
quibusdaw ineditis monumentis 
aliisque lucubralionibus aucta, 
nous et observalionibus illustra-
ta, studio ac labore Dominici 
Vallarsi, 'Verona, 1754, 12 
'dl.» in folj Venetië, 1766,24 
dl.n in 4. t 0; — 2.° Tyranii Ru-
flni Aquileiensis opera, cum no~ 
tis et observatwiibus Dominici 
Vallarsi, Verona, 1745. Hier
van verscheen slechts het eerste 
deel in het licht. — 3.° S. Hi-
LARH episcopi opera, studio et 
labore monachorum S. BENEDICTI 
illustrata et aucta, Verona, 1730, 
2 dl.», in fpl. De naam van 
VALLARSI wordt er niet bij ge
vonden, maar men weet door 
den uilgever, dat hij er aan 
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medewerkte. Dit werk werd ie. 
Vcne\ië, in 1749 herdrukt; — 
4.0 La realia e lettura delle 
sacre anticJie iscrizioni sullct 
cassa di piombo continente Ie 
reliquie de' SS. Fermo e Rustico, 
Verom, 1753, ra 4 > De zin
rijke Verklaring, welke VAUARSI 
van deze opschriften gaf, strekte 
hem zeer tot eer. Hij bewijst 
er in dat de relikwiën, in de 
kist bevat, werkelijk die van 
deze heide heiligen zijn. De stad 
Verowt wees hem voor dit werk 
eene belooning van honderd 
oneen zilver toe; — 5.° Insig-
niora eccleske veronensis monu-
menta, quibwautanecdota, aut, 
non bene satis ad hucperspecta 
histori® loca, proferuntur aut 
illustrantur; pmsertim episco-
porwm Gjits perpetua series des-
cribitur. De abbë VAIXABSI had, 
den tijd niet dit werk ten einde 
te brengen. Hij had ook alles 
in gereedheid gèbragt tot eene 
volledige,uitgave der Werken 
van PANVINIUS, zijn'stadgenoot, 
en een der eersten, die de loop
baan der kerkelijke wetenschap 
openden; maar nadat hij ver
nomen had, dat men zich te 
Milane met eene bezig hield, 
staakte hij zijn voornemen. Nog 
heeft men van hem Aanmerkin
gen op het Verona illustrata 
en het Museo veronese en ver
scheiden andere geleerde Ver
handelingen. De graaf ZACUAIUAS 
'Smu, esn geleerde letterkundige 
en, dichter.,. heeft de lofrede van, 
«en atoM IALURSI vervaardigd': 
dezelve keiat voor in het 9.° 

?ee!r
to

J.f%iiteK(Mw>inl782 
Ie Venettë gadwkl 

V A I X E (PETR.ÜS D E Ï X A ) , Mfl 

Romeinsch edelman, den 2 April 
15S6 geboren, beoefende delet
teren en de dichtkunde, en was 
lid van de akademie der ümo- \ 
risten; hij nam dienst in zijn i 
vaderland tegen deVenetiauen; ; 
nadat d eze oorlog geëindigd was, 
ging hij , in 1611, aan boord 
eener Spaansche vloot en sloeg | 
de Barbarijers. In Rome terug- i 
gekeerd, deed eene wettige, 
doch slecht wedervergelde lief
de, in hem het verlangen ont
staan, om het Oosten te bezoe
ken. Hij bevond zich alstoen . 
te Napels, en na de Mis te 
hebben gehoord, ontving bij van 
den celebrant het pelgrimsge; 
waad, zoodat hij voortaan Dy ; 
zijnen naam steeds dien van | 
il pellegrino voegde. Na te re- > 
netië, lo zijn scheep gegaan, , 
reisde hij gedurende t w a a l f 
(1614-1626), door fl»*g» 
Egypte, het Heilige-laf, i* 
ziëmlndië, enmaaktóaj 
bekwaam in de Oosterse!» wm- ; 
In Rome teruggekeerd . S " ^ 
zijne JRowfliimheUtahaaiBj 
in het licht, waarvan het,w 
haal eene reeks van Bé wiowj 
uitmaakt, uit de plaatsen zeivo 
geschreven, en aan een© wK 
litaanschen arts, zijn. _ rtm> 
gerigt. Deze brieven m™*G. 
levendigen, vluggen en>.w 
dwongen stijl, die behaagt * 
den lezer boeit; dezelve bdJJ , 
noch het dorre vaneen dag 
haal, noch de g e ^ ° < -
van een verslag, volgen» 
teekeningen zamengesleia. 

. v i ^ t w e t a e r e i s ^ t a U ' K 
die zoo belangwekkendi^> 
zoo. vele verscheidenheden 
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bieden. Zij zijn vooral belangrijk, 
met betrekking tot Perzië, al
waar de schrijver (daarenboven 
een zeer geleerd man, én vol 
bekwaamheden) een meer dan 
vierjarig verblijf had gehouden. 
Hij aarzelt niet om feiten te 
verhalen, welke het bestaan van 
tooverijen en duivelskunsten 
schijnen te bevestigen. De god
geleerden , overheidspersonen en 
wijsgeeren van zijnen tijd ge
loofden er evenzeer aan. PETRUS 
BELLA VALLE , trad op zijne 
reizen in den echt en huwde te 
Bagdad, eene deugdzame jonge 
dochter , MAAM-GIOERIBA ge
naamd, ie Mardin, in Mesopo-
tamië, van christelijke en aan
zienlijke ouders geboren. Na eene 
vijfjarige echtverbindtenis ver
loor hij haar teMittah, aan den 
Perzischen zeeboezem. Eene zon
derlinge omstandigheid, en die 
van de gehechtheid getuigt, 
welke hij haar toedroeg, is dat 
hij haar lijk deed balsemen, met 
oogmerk om het paar Rome te 
vervoeren, en in de kapel zijner 
familie1 .aldaar bijtezettenj en, 
na genoemd lijk alzoo werkelijk 
in eenen staat te hebben doen 

' brengen, dat deszelfs vervoering 
geenerlei beletsel opleverde, nam 

• hij het, gedurende vier jaren, 
dat zijne reizen nog duurden, 
overal met zich mede; -en hij 
smaakte eindelijk de voldoening 
hetzelve in den grafkelder te 
Rome, waar de overblijfselen 
zijner voorouders rustten, te 
kunnen bijzetten. De lijkpleg-
tigheden en de uitvaart van 
MAAN* waren buitengemeen pleg-
lig. DELXA VALI,E zelf sprak 

XXIV DEEL. 

hare lijkrede uit , welke mèn 
vindt in het herhaal zijner Rei
zen. Deze beroemde reiziger over
leed in 1652. De beste uitgave 
zijner Reizen, is die van .Rome, 
1662, 6 dl.» in 4.to 

VALI.EE (GODFRIED) , een be-. 
ruchte deïst van Orleans, in 
het begin der lÖ.e eeuw gebo
ren, werd op het Grèoe-plein, 
te Parijs, verbrand, wijl hij 
een goddeloos geschrift had in 
het licht gegeven, getiteld: La 
Béatüude etc. (De gelukzaligheid 
der Christenen of de geesel des 
geloofs). Hij kraamt in hetzelve 
een gemakkelijk deïsmus iiit, 
hetwelk eenen God leert kennen 
zonder hem te vreezen, en zon
der voor straffen na den dood 
beducht Ie zijn. GODFRIED VAI.-
IÉE was de oud-oom van den 
beruchten BES BARREAÜX (zie 
dat artikel). Het schijnt dat het 
ongeloof in deze familie erfelijk 
was. 

VAIAEMONT (PETRUS BE), een 
priester en werkzame schrijver, 
heette m LORRAIN, en nam den 
naam van abbé BE VALLEMONT 
aan. Hij werd te Pont-Andemer 
in 1649 geboren', en overleed 
aldaar in 1721. Met het onder
wijs der geschiedenis aanCouK-
CILLON , zoon van den markies 
BE DANGEAU, belast, is het voor 
dezen kweekeling dat hij zijne 
Elémens etc." {Grondbeginselen 
der geschiedenis) schreef. De 
abbé BE VALLEMONT was eeii 
onrustig man, die zich in ver
schillende onaangenaamheden 
wikkelde, en zich in geonerlei 

P 
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belrekking wist te handhaven. 
Men heeft hem eenige werken 
te danken, die opgang hebben ge
maakt: l.o La Physique etc. (De 
geheime natuurhinde, of de voor
zeggende roede); een door pater 
LE' 'BRUN wederlegd, en te Rome, 
den 26 October 1701 veroor
deeld werk. Hij schijnt in het
zelve het gebruik dezer roede 
al te gunstig, die beroemde ver
dedigers heeft gehad, zoo als 
MA JOU, PEÜCER, FLUDD enz.; 
maar die door ROBERTI , STEN-

GELHJS, F A B E I , IÜRCHER, A L -
DROVANMJS, ScnOTT, MENESTRIER, 
ALEXANDRE , enz., als hersen-
schimmig en bijgeloovig is be
schouwd (zie AYMAR-JACOBUS-); 
2.° Elémens etc. (Grondbeginse
len der Geschiedenis). De beste 
uitgave is die van 1758, 5 
dl.11 in 12.m°, met verscheiden 
aanmerkelijke bijvoegselen. De 
grondbeginselen der geschiede
nis, aardrijks- en wapenschild-
kunde worden in dit 'werk met 
genoegzame duidelijkheid, orde 
en naauwkeurigheid verklaard. 
Ouders en onderwijzers, die dp 
goede beginselen gesteld zijn 
verkiezen dit werk boven de 
Grondbeginselen enz. van den 
abbé MILLOT (zie dat artikel); 
— 3.° Curiosités etc. (Zeldzaam-
heden der natuur, en over de 
voortbrenging der planten), her
drukt in 1753, 2 dl." in 12.™; 
— 4.° Dissertations etc. (God
geleerde en geschiedkundige ver
handelingen betrekkelijk het 
.geheim der heilige mysteriën of 
Verdediging van de rubriek der 
missalen, welke beveelt den ca
non der mis in stilte 'uiltespre-
ken, 2 dl." in 12.mo 

VALLÉNSIS (ANDRÈAS DE VAÜLX 
of), een regisgeleerde, te An-
denne, in de Belgische provincie 
Namen, in 1569 geboren, was 
hoogleeraar in het kerkelijk regt 
te Leuven, alwaar hij den 26 De
cember 1636 overleed. Men heeft 
vanhem: 1.° eene Verklaring der 
Decretalen, waarvan men een 
aantal uitgaven heeft geleverd; 
de beste is die van 1759, m 
4.w Dit werk wordt op pi'Us 

gesteld; het is beknopt, zonder 
duister te zijn; - 2 . » eene 
Verhandeling over de Benefieten, 
Mechelen, 1646, in 4.'° 

VALLES (FRAKCISCDS). - A» 

VALESIO. 

* VALLET (PETRUS) , een ad-
vokaat, bloeide in de 18.= eeuw: 
hij bekleedde verscheiden posten, 
en in de laatste plaats, dien van 
luitenant-generaal van pphcie » 
Grenoble, alwaar hij in l /ö" 
overleed. VALLET beoefende W« 
goed gevolg de letteren, en ww 
in het gebied derzelve QP * * 
eenige twist-schriftcn, <«e 

den tijd werden toegejuietj; 
Daarenboven heeft men van nero. 
l.o Methode etc. (Wijze mMW 
vorderingen, inde wetenscliapE 
en kunsten te maken), *'°' ' 
in 12.™ Dit werk is wj g« 
schreven, en bevat wffl , J J 
nuttige inzigten; — *• uia 
etc. (De kunst om «oor aW 
de gronden af te bakenen), u» 
in 12.mo 

*VALLIER(FRASC1SCt3SiaB^), 

graaf van Saussay , te 1 arlJ°t 
1703, geboren. Ha *as fMg 
president bij het parlement van 
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Parijs, omhelsde daarop den 
militairen stand, onderscheidde 
zich in denzelven, verkreeg het 
kruis van den H. LODEWMK , en 
werd kolonel der infanterie. De 
graaf DE SAÜSSAT verdeelde bijna 
zijnen geheelen tijd tusschen de 
wapens en de letteren, en be
oefende de dichtkunst niet zon
der eenig goed gevolg. Hij heeft 
nagelaten: 1.° l'Amour etc. (De 
vaderlandsliefde), een dichtst uk, 

• 1754, in 8.™; — 2.° Journal 
'etc. {Berijmd dagverhaal van 
hetgene wat er in de legerplaats 
van Rickemont heeft plaats ge
had), 1745, in 4.t0; — 3.°£e 
Gitoyen (De Burger), een dicht-
stuk in drie zangen, 1759, in 
8.vo; — 4.° Odes etc. (Lierzangen 
op de wateren van Baréges en 
Bagnères), m&twa& Proeve over 
den oorlog, en eenen Brief in 
onrijm, 1762, in 8s°; —• 5.° 
Epitre etc. (Brief aan de grooten 
enrijhen), 1764, in 8.T0 Deze brief 
dong mede naar den prijs der 
Fransche akademie j — 6.° Eglé, 
berijmd blijspel in één bedrijf, 
met een voorspel, te Fontaine* 
bleau, in 1765, ten tooneele 
gevoerd; -— 7.° Epitre etc. 
(Brief aan de Fransche natie 
over de gestichten der Invaliden, 
der Militaire school enz.); — 
8.o Eloge etc. (Lofrede van CUE-
VERT), enz. 'Men vindt in deze 
zamenstellingen achteloos- en 
onnauwkeurigheden, maar ook 
een dichtvuur dat dikwerf door 

. schoone schilderingen, nieuwe 
denkbeelden, en verscheiden ge
lukkige verzen wordt onder
steund. VALLIER overleed te 
Parijs in 1778. Hij was lid der 

akademiën •v&üAmienseaNancy. 

VALLIÈRE (GlLLES DE LA BAÜME 

LE BLANC, DE LA), in W16 
in het kasteel Fallière, bij Tours, 
geboren. Hij was eerst kanonik' 
van den H. MARTINÜS van Tours, 
en werd vervolgens tot hetbïs-

.dom Nantes verheven, waarvan 
hij in 1677 afstand deed. Hij 
overleed in 1709, eenen grooten 
roem van kunde en deugd na
latende. Men heeft van hem 
eene verhandeling, getiteld:ia 
Lumière etc. (Bet licht des Chris-
tens), te Nantes, in 1693, in 
2 dl.», in 12.™ herdrukt. 

* YALLUÈRE (FRANCISCUS DE LA 
BAÜME LEBLANC, DE LA), ridder 
van Malta, onderscheidde zich 
m verschillende belegeringen en 
gevechten, vooral te Lerida, 
alwaar hij in 1644 den dood 
vond. Hy was luitenant-generaal 
van de legerscharen des koning 
van Frankrijk. Men heeft van 
hem: l.o eene verhandeling ge
titeld: Pratiques etc. (Gebruiken • 
en grondregels des oorlogs)-
2.o le Général etc. (De Veldheer). 
Deze beide werken bewijzen, 
dat hij evenzeer ervaren was in 
de theorie der krijgskunst, als 
bekwaam in de praktijk derzelve, 

VALLIÈRE (LODISE FRANCOISE ' 
DE LA BAÜME LE BLANC , herto
gin DE LA), was uit hetzelfde 
huis als de voorgaanden. In 
1644 geboren, werd zij tot eere
maagd verheven van HENRIETTE 
van Engeland, eerste vrouw van 
PHILIPPÜS, hertog van Orleans. 
Ofschoon deugdzaam, bezat zij 
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een zeer teeder on gevoelig hart. 
Na de minnares van LODEWWK 
XIV te zijn geworden, vergat 
zij nooit dat zij kwaad deed; 
maar hoopte steeds beter te 
handelen. Het was daarom dat 
zij groote vreugde gevoelde, 
toen een arme religieus, aan 
wien zij eene aalmoes had ge 
geven, haar aldus bedankte: 
» Ach! mevrouw, gij zult za
lig worden-, want het is niet 
mogelijk, dat .God iemand late 
verloren gaan, die uit liefde 
tot Hem, zoo mildelijk geeft." 
De wispelturigheid des konings 
diende om haar tol de godsdienst 
terugtevoeren. In 1675, bega! 
zij zich onder de Karmelitessen 
van Parijs, en volhardde daarin 
tot aan haren dood. Zich met 
een boetkleed te dekken, bloots
voets te gaan, gestrengelijk te 
vasten, d.es nachts in het koor 
in eene onbekende taal te zin
gen: dit alles, schrikte eene 
vrouw niet af, dié aan zoo veel 
luister, weelde en vermaken" 
gewoon was. Zij leefde in die 
verstervingen van 1675 tot 1710, 
in welk jaar zij, onder den naam 
van Zuster LOÜISE der Barm
hartigheid overleed. Men had 
haar in de wereld willen houden 
om dezelve door hare voorbeel
den te stichten, doch zij ant
woordde op dit voorstel: » Het 
zou eene verregaande laatdun
kendheid van mij zijn, mij ge
schikt te achten mijnen naaste 
behulpzaam te zijn. Wanneer 
men zich-zelvo zoo verre is te 
buitengegaan, is men noch waar
dig ,_noch bekwaam, om anderen 
te dienen-" Toen men haar het 
bengt van het overlijden van 

haren zoon, den graaf »K VER-
MANDOIS mededeelde, zeide zij: 
» Dat zij niet te veel tranen 
voor zich had, en dat het over 
haar zelve was, dat zij moest 
weenen." Zij voegde er nog deze, 
reeds zoo dikwijls aangehaalde 
woorden bij: » Ik moet de ge
boorte van dien zoon meer be-
weenen dan zijn'dood." Het 
was met dezelfde standvastigheid 
en dezelfde onderwerping, dat 
zij later den dood vernam van 
den prins DE CONTI , die mat 
mejufvrouw DE BLOK, hare doch
ter, gehuwd was. Hetgene wat 
men van haar geduld m bare 
ziekte verhaalt is bewonderens-, 
waardig, en zou ongeloofelij te 
schijnen, indien men niet wist 
wat de genade vermag, wne 
hevige roos, die op haar heen 
geschoten was, deed haar vele 
smart verduren, zonder dat zu 
er iets van wilde zeggen, w 
kwaal nam zoo zeer toe, om 
men zulks ontdekte, en WJJ 
verpligtte naar de ziekef afn

ei 

overtegaan. Op de verwijf , . 
welke de moeder-priorin « 
wegens hare achterhoudend^ 
deed, antwoordde zÜ-."1'', er 
niet wat het was, llc„" Men-
geen acht op geslagen. -1 

heeft van haar- Béflf^ 
(Overmgingmoverf^d 
hartigheid Gods), m !*• >(f. 
zalving, enSentimentsetc.\» 
voelens ecncr hoetvaardmf^ 
Lyon, 1712, in W» J S 
verscheiden uitgaven van» 
licht verschenen. Men y/eet J 
het tafereel der BoeWarW 
MAGDAtENA, een der mee*». 
stukken van LEBBON, naar» beroemde vrouw werd geselt-
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die de 'zondares even zoo op-
regtelijk in hare boetvaardigheid 
navolgde, als zij zulks in hare 
zwakheden gedaan had, 

* VALLIÈRE (LODEWIJK CAESAR 
i»E LA BAÜME LE BLANC , hertog 
BE LA), achterneef van de voor
gaande, en de laatste mannelijke 
spruit zijner familie, werd te 
Parijs, den 9 October 1708 
geboren. Hij beminde en be
schermde de letteren, en hield 
zich meer*,bijzonder bezig met 
het lezen van tooneelkundige 
werken. Zijne bibliotheek was 
eene der rijkste van 'Parijs; de 
catalogus dezer verzameling is 
in twee hoofdafdeelingen ver
deeld. DEBÜRE ainé, gaf bet 
eerste, waarin de zeldzame boe
ken voorkomen, in 3 dl.» in 
8.™, in het licht: betzelvebevat 
5668 artikels, waarvan de op
brengst (in 1734) 454,677 livres 
8 sous is geweest. Het 2.e ge
deelte, door NYON Vainé, in 
6 zware dl.* in 8.™ in het licht 
gegeven, bevat 26,537 artikels, 
die door den markies DE PAIJLMÏ 
gekocht werden; hij vereenigde 
dezelve met zijne reeds aanzien
lijke bibliotheek. De hertog DE 
LA VALLIÈRE heeft in het licht 
gegeven: Bibliolhèque elc. (Bi
bliotheek van het Fransche too-
neel sedert desselfs oorsprong), 
Bresden {Parijs), 1768, 3 dl.*, 
jn 8.T" Dit is een uittreksel van 
al de stukken voor dat tooneel 
vervaardigd, sedert de Myste
riën tot PETRUS CORNEILLE , ge
volgd door eene tijdrekenkundige 
lijst, der sedert GORNEJLLE tot 
1768 vervaardigde stukken. Het 

werk eindigt met eene lijst en 
ontleding van verscheiden nieu
we blijspelen. De ontleding der 
oude stukken is niet vrij van 
ver wijtingen. Behalve dat de 
schrijver in dezelve niet genoeg
zame bescheidenheid aan den dag 
legt, vindt men er weinig cri-
tiek in. De hertog DE LA VAL
LIÈRE is te Parijs, den 16 No
vember 1780, overleden. 

* VALLOT (ANTONIUS), een 
geneesheer, in 1594, te Reims 
of, volgens anderen, teMontpel-
lier, geboren, werd lijfarts van 
ANNA van Oostenrijk en van LO
DEWIJK XIV. Hij was een der 
eersten, die tegen het gevoelen 
zijner kunstbroeders in Frank
rijk het gebruik van denbraak-
wijn, van de kina en van bet 
laudanum (aftreksel van opium) 
invoerde. Het was vooral mét 
het eerste dier geneesmiddelen, 
dat hij LODEWIJK XIV, van eene 
ernstige ziekte genas; waarvan 
die vorst in 1658 te Calais 
overvallen werd. Hij had niet 
hetzelfde geluk met HENRIETTE 
van Engeland, dochter,van HEN
DRIK den Groote. Deze vorstin 
had de wijk naar Frankrijk 
genomen, om zich aan de woede 
der partijen te onttrekken, die 
tegen haren echtgenoot KAREL 
I, waren opgestaan. Daar VAL
LOT haar in behandeling had 
gehad, zoo schreef men haar' 
dood toe, aan de geneesmidde
len haar door dien arts voor
geschreven. Hij was een uit
muntende kruidkundige, en had 
het opzigt over den koninkiykeu 
planton-tuin.; welke betrekking 

3 
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hij met de meeste eer vervulde. 
Onder zijnen naam gaf men in 
het licht, Hortus regius, Parijs, 
1665, in fol.; maar dit boek 
behoort aan drie aan zijne ad
ministratie verbondene artsen. 
Zijn roem, en vooral de nieuwe 
wijze, welke hij in zijne be
handelingen had aangenomen, 
berokkenden hem een aantal 
vijanden. 

* VAIMIKI, de oudste en be
roemdste der Indische helden
dichters, enkel bekend door zijn 
dichtstuk, Ramayana genaamd; 
dit dichtstuk bevat niet minder 
dan 24 duizend Slokas of kop-
peldichten, in 7 boeken verdeeld, 
waarvan elk weder in een aantal 
ondérdeelen wordt gesplitst. De 
beide eerste boeken zijn met 
eene letterlijke vertaling in het 
Engelsch, in het licht gegeven 
door de heeren CARE? en MARSH-
MAN, te Serampore of Serampour, 
van 1806 — 1810, 3 dl.», in 
4.*° FR. VON SCHLEGEL heeft de 
beide eerste onder-afdeelingen des 
eersten boeks, in "Hoogduitsche 
verzen overgebragt. De heer 
CIIEZY heeft er twee Episoden 
van in het Fransch vertaald, 
welke het doen betreuren, dat 
deze geleerde, die uitgave niet 
voortgezet heeft. Het onderwerp 
van dit dichtstuk is de zege
praal van RAMA op den reus 
RAVMU, koning van Lanka of 
Cephn. Verscheiden belangrijke 
byverdictaselen verbinden zich 
raet wtaelve. Even gelijk van 
elk hetówtöMn bij de Indianen, 
is ook vaatatonderhavige,het 
onderscheidend kenmerk, diep 
zedelijk en godsdienstig. 

* VALMIRE (N. Sissous DE), oud 
ad vokaat des konings (van Frank
rijk), in Champagne;'m 1740 
geboren, is minder bekend door 
zijne rekenkundige talenten, dan 
door het werk getiteld: Dim 
et Vhcmme (God en de mensch), 
Amsterdam, 1771, gr. in 12.™"} 
een geschrift, hetwelk men niet 
moet verwarren met dat van 
VOLTAIRE, hetwelk ten titel voert: 
God en de menschen, een theo
logisch , maar redelijk werk, enz. 
SISSOÜS DE YALMIRË zond een 
exemplaar van zijn boek aan 
den patriarch van Ferney, die 
er hem bij eenen brief van den 
27 December 1771, voor be
dankte. In de daad het werk 
van VAUHRE was geheel geschoeid 
op de leest der Voltainaansche 
grondbeginselen; ook bragtheue 
Troyes, alwaar het schijnt, dat 
dit goddelooze werk gedruktis» 
eene groote ergernis te weeg. wei 
verre van zijnen naam verbor
gen te houden, zond de schrijver 
een exemplaar van zijn v/e™ aan 
den bisschop, aan verscheiden 
geestelijken, en liet het zelfsdoor 
een' zijner vertrouwelingen u»" 
deelen. Al deze omstandigheden' 
gevoegd bij zijne hoedamghjitt 
van advokaat des konmgs, *mu» 
hem den pligt oplegde, met w 
in het licht te geven,maM°» 
werken, welke de g o ^ f 
aanrandden te vervolgen en 
doen veroordeelen, ,de.?.flnB. 
ergernis nog aanmerkelijk ™B_ 
nemen. De pastoor der JU« 
DALENA-kerk van Troyes, waarw 
VALMIRE parochiaan was, aw 
hem op den zondag Sexagesww. 

van den predikstoel aan-
schrijver, daar over hevig b 
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sloord, bragt eene klagte in 
van lastering; maar op den raad 
van den luitenant-crimineel, die 
hem had doen opmerken, dat 
indien hij zich als beschuldiger 
van den pastoor opwierp, hij 
zich zelven als den schrijver 
des boeks zou verklaren, trok 
hij zijne aanklagte weder in. 
Een groole storm scheen hem 
te bedreigen: hij dacht denzelven 
aftewenden, door aan den bis* 
schop van Troyes eenen brief te 
schrijven, in welken hij verklaar
de , zich te onderwerpen. Tege
lijkertijd (15 April) boden de 
pastoors der stad den prelaat 
eene aanklagte van het werk 
aan. Sissous DE VALMIRE, die 
slechts op zekere voorwaarden 
had toegestemd, eene herroe
ping te doen, leverde den 17 
derzelfde maand eene algeheele 
en onbeperkte eigenhandig on-
derteekende herroeping van zijn 
werk in. De prelaat vaardigde 
den 18 een mandement uit , 
hetwelk in de verschillende 
kerkdiensten werd voorgelezen, 
en waarbij hij het werk ver
oordeelde, » als vol bedriegelijke 
en ergerlijke stellingen, belee-
digend voor de Kerk, en eene 
leer bevattende, die de voor
naamste grondslagen der gods
dienst en der vrijheid des 
menschen ondermijnt." Blaar 
hij maakte tevens bekend dat 
de schrijver er da volledigste 
en meest voldoende herroeping 
van had gedaan. Het werk van 
Sissous DE VALMIRE, in eenen 
schoolschen stijl geschreven, is 
vol van eene duistere bovenna-
tuurkunde, doorzaaid met on

godsdienstige leerstellingen, die 
zich reeds overal begonnen te 
verspreiden. De schrijver neemt 
wel is waar, in, hetzelve het 
bestaan van God aan; maai-ver
klaart op eene valsche en be-
Iagchelijke w*yze de verhevenslö 
geheimen, zoo alsdeDrieè'enheid, 
de schepping, de openbaring, 
en al zijne listige redeneringen 
loopen slechts op een blind 
fatalismus en een louter mate-
rialisnms uit. SJSSODS DE VAL
MIRE had alzoo den treurigen 
roem van mede te werken tot 
de verspreiding dier noodlottige 
leerstellingen, welke eenige jaren 
later den troon en het altaar 
deden wankelen. Hij is te Troyes, 
in Februari) 1819 overleden. 

*• VALMONT DE BOMAKE(JACO-
BÜS CHRISTOPHORDS) een beroem
de natuurkundige, den 17 
September 1731, te Rouanen 
geboren, was de zoon van een' 
advokaat bij het parlement van 
Normandijê. Hij begon zijne 
studiën bij de Jesuiten zijner 
geboorteplaats, en maakte snelle 
vorderingen in de Grieksche taal. 
Zijn vader bestemde hem voor 
de pleitzaal; maar de neiging 
van den jongen, VALMONT sleepte 
hem mede tot de beoefening der 
natuur. Hij begon de ontleed
kunde te leeren onder den be
roemden LECAT, en legde zich 
vervolgens toe op de artsenij-
bereidkunde. In 1750 te Parijs 
gekomen, legde hij zich gedu
rende verscheiden jaren toe op 
de beoefening der natuurkundige 
wetenschappen, waarvan hij 
zoo wel gebruik maakte, dat 

4 
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de hertog D'AWJENSON, minister ] 
van oorlog, hem den last op
droeg, om in den naam van het 
gouvernement te reizen. VAL- ' 
MOST bezocht de voornaamste 
kabinetten van Europa, onder
zocht de werkplaatsen der delf
stoffen, de ligging der mijnen, 
en de diepte van derzelver uit
gravingen. Hij begaf zich naar 
Lapland en IJsland, maakte 
eene naauwkeurige beschrijving 
der vulkanen aran laatstgenoemd 
land, en verzamelde in beide 
kostbare bouwstoffen, waarmede 
hij te Parijs terug kwam. Hij 
werd er door de geleerden en 
Studerenden met geestdrift ont
vangen, en den 16 Julij 1756, 
opende hij voor de verschillende 
takken der 'natuurlijke historie, 
eenen leergang, dien hij tot 1788 
voortzette. Een aantal geleerde 
genootschappen namen hem in 
hun midden op. Hij ontving 
dringende uitnoodigingen van 
de hoven van Rusland en Por-
turjal; maar, daar hij niet kon 
besluiten zyn vaderland te ver
laten, wees Mj al hunne aan
biedingen van de hand. In 1795, 
werd hij tot het instituut be
roepen, en kort daarna bij de 
centrale school, tot hoogleeraar 
in de natuurlijke historie be
noemd. Na een werkzaam leven, 
overleed VAMONT te Parijs, 
den 24 Augustus 1807. Hij 
heeft nagelaten: 1.° Catalogue 
etc. (Naamïyst van een kabinet 
der natuurlijke historie), Parijs, 
1758, in 12.nK>; —2.» Extrait 
etc. (Beknopt naamregister, van 
het volleêiff stelsel van delfslof-
kmdellk 1758j _ 3.0 Nouvelle 
etc. {Ntmwe verklaring van het 

mineraalrijk), 1761—1762, 2 
dl.n, in 8.v°, tweede uitgave, 
1774,2 dl.n, in 8.™; — 4." D«-
lionnaire etc. (Algemeen berda-
neerdWoordenboek der natuur
lijke historie), hetwelk verschei
den uitgaven in 8.™ en in 4.t0 

heeft gehad, en mede in het 
Nederduitsch vertaald, in3dl.n, 
in &M, in het licht is gegeven. 
Dit is het belangrijkste werk 
des schrijvers en het eerste wat 
van dien aard is vervaardigd. 
Het heeft daarenboven tot voor
beeld en grondslag gediend, van 
al de woordenboeken, welke 
later over de natuurkundige 
•wetenschappen zijn vervaardigd; 
maar wijl deze wetenschap snelle 
vorderingen heeft gemaakt, zoo 
begint het Woordenboek van 
VALMONT DE BOMARE te verou-
deren. 

VALMY (Hertog van). — Zie 
KEIXERMANN. , 

VALOIS (Graaf van). - - Z i e 

MARIGNÏ (ENGÜERRAN» DE). 

V A L O I S . — ZieMARGABETMAVAN 

VALOIS, koningin van # « * " * 

VALOIS (HENDRIK DE), , « 
1603, te Parijs, uit eeneaüei-
lijke, uit Normandijë oorsm 
kelijke, familie geboren, voro m 
1622 naar Bourges gezonden. 
om er het burgerlijk -regM 
leeren. Na gedurende zevenj* 
ren te Parijs de pi»»?» • 
hebben bezocht, begon W™ 
der aan de beoefening der scWJJ 
letteren, en legde zich mJOju 
toe op de Grieksche en W 
sche, kerkelijke en ongeiflP 
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schrijvers. Zijne groote inspan
ning bij het lezen, verzwakte 
hem het gezigt zoo zeer, dat 
hij het regter oog verloor, en 
met het andere bijna niet meer 
zag. In deze omstandigheid hield 
hij echter niet op met de za-
menstelling van werken, naar
dien zijn geheugen hem vrij ge
trouwelijk , de aanhalingen uit 
de door hem gelezen boeken te 
binnen bragt. In 1633 verleende 
de president DE MESMES hem 
eene jaarwedde van 2,000 livres, 
op voorwaarde dat hij hem zijne 
verzamelingen en aanmerkingen 
zoude afstaan, en de geestelijk
heid van Frankrijk eene van 
600, welke later vermeerderd 
werd. In 1658, verkreeg hij 
er eene van 1500 lïvres van 
den kardinaal MAZARIN. Twee 
jaren later, werd hij met den 
titel van geschiedschrijver des 
konings en eene aanzienlijke 
jaarwedde vereerd. Deze geleerde 
eindigde zijne loopbaan, in 1676. 
Zijne voornaamste werken zijn: 
1." eene Uitgave der herhelijke 
geschiedenis van- EÜSEBIÖS , in 
het Grieksch, met eene goede 
vertaling in het Latijn, en ge
leerde aanteekeningen; — 2.° 
. . . . . der Geschiedenis van 
SOCRATES en SOZOMENBS , in het 
Grieksch en in het Latijn, met 

. aanteekeningen, waarin de ge
leerde kennis met volle handen 

'is uitgestrooid,- — 3." . . . . . 
der Geschiedenis van THEODO-
BETUS, en die van EVACRIÜS, 
den Scholastiker, mede in het 
Grieksch en Latijn, met ge
leerde aanteekeningen; — 4.° 
eene nieuwe Uitgave van AMMI-

ANUS-MARCELMNUS, met uitmun
tende aanmerkingen; — 5.° 
Emendationum libri V, Amster
dam, 1740, in 4.*° De gezonde 
critiek, de verlichte geleerdheid, 
schitteren in deze werken ui t ; 
maar de schrijver gevoelt al te 
zeer de voordeelen, welke hij 
bezat 'op de geleerden, die hem 
waren vooruitgegaan, en be
handelt hen soms op eene al te 
harde of ligtzinnige wijze;,daar 
hij .er niet op schijnt te letten 
dat in dergelijke zaken, het 
gemak en het voordeel steeds 
aan den kant, der laatstaange-
komenen zijn. 

VALOIS (ADRIANUS DE) , tweede 
broeder van den voorgaande, 
volgde het voorbeeld zijns broe
ders, met wien hij door de ban
den des bloeds, des harten en 
des geestes verbonden was. Hij 
legde zich op de geschiedenis 
van Frankrijk toe, in welke hij 
zich zeer bekwaam maakte. De 
koning vereerde hem met den 
titel van zijn' geschiedschrijver, 
en gaf hem in 1664 eene gra
tificatie. Deze schrijver over
leed in groote gevoelens van 
godsvrucht, in 1692, in den 
ouderdom van 80 jaren, en liet 
eenen zoon na, die de Valesiana 
in het licht heeft gegeven. ADRI-
ANUS was niet zoo bekwaam in 
de Grieksche taal als zijn broe
der, en bezat ook denzelfden 
schoonen geest niet; maar hij 
was werkzaam, schreef zuiver 
in het Latijn, en wras een goede 
criticus. Zijne meest geachte 
werken zijn: 1.° Histoire etc, 
(Geschiedenis t<m Fran&r0)i 

5 
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1658, 3 dl." in fol. Nauw
keurigheid-en'geleerde aanmer
kingen onderscheiden dit werk, 
maar het gaat slechts tot de 
afzetting van CHILDERIK III; — 
2.° Notitia Galliarum, Parijs, 
1675, in fol, een zeer nuttig 
werk om Frankrijk onder de 
eerste stamhuizen te leeren ken
nen;— 3.o eene Uitgave, in 
8.T0 van twee oude dichtstuk-
ken, het l.e is de Lofrede van 
BEREHGARIDS , koning van Italië, 
en het 2.e, eene soort van he
keldicht, door ADEUSERON, bis
schop van Lam, tegen de on
deugden der kloosterlingen en 
hovelingen, zamengesteld; — 4.° 
een tweede en niéuwe uitgave 
van AMMIAKUS MARC'ELLINUS; — 
5.° Dissertatio deBasilicis, waarin 
hij handelt over de beteekenis 
van den naan basilica, aan de 
oude kerken gegeven. Deze ver
handeling werd aangerand door 
D.» LAUHQIS; maar VALOIS, ver
dedigde dezelve door een zege
vierend wederantwoord, in 1660 
in het licht gegeven; — 6.° 
"Verscheiden andere in hunne 
soort, uitmuntende geschriften. 

VALOIS (LODEWIJK LE) , een 
Jesuit, te Melun, in 1639,ge
boren , werd biechtvader der prin
sen , klein-zonen van LODEWIJK 
XIV, en overleed te Parijs, in 
1700, als een man naar Gods-
harte beschouwd. Men heeft 
yan hem (Euvres etc {Geeste
lijke werken), Parijs, 1758,3 dl." 
m 12.™ ( e n een klein geschrift 
tegen de gevoelens van DESCAR-
TES., Zijne ascetische werken 
zijn. vol licht en zalving. 

* VALOR? (FRANCISCUS Ftó-
RENTIUS, graaf van),,te Tml, 
den 9 Februarij 1763, uit eene 
oude familie geboren, die zich 
in de loopbaan der wapens on
derscheiden had. De graaf van 
VALORY was de jongste van 
zes kinderen; hij begaf zich 
onder de lijfwacht. Hij was tot 
den rang van kapitein gestegen, 
toen op de verschrikkelijke dagen 
van 5 en 6 October, het Pa-
rijsche graauw, door Muitelingen 
aangevoerd, het kasteel van Ver-
sailles kwam aanvallen, VALORÏ 
legde bij deze gelegenheid den 
grootsten ijver aan den dag, 
om de appartementen des kas-
teels te verdedigen, en deze 
getrouwheid was de oorzaak dat 
de voorstanders der regering
loosheid, hem met andere mi
litairen van zijn corps afdankten. 
Zijne beproefde trouw deed Hem 
tot een der couriers verkiezen. 
toen LODEWIJK XVI,fJö e , f ' 
gelukkige reis naar fora*" 
ondernam. Ten gevolge der m 
hechtenisneming van dien w» 
werd ook VALOUV in fiMojJ 
opgesloten, welke hij na^Jop vaS 11 weken, d e n ^ S e g m 

ber 1791, krachtens de amnis ie, 
bij gelegenheid der a ^ e m ? 
v a n V constitutie v e r l e g 
weder verliet. Na f " . S S 
bij den koning en de koninWg 
familie te hebben gehad,, jen* 
hij den 16 Parijs, begaf zich na» 
Brussel, enbmt aldaar verchei 
den commissiln ten. u iWj 
waarmede hem de koningin vo° 
mevrouw de prinses J f ^ i 6 
us, die zich in laatstgenoemd 
stad bevond, belast had. v 
Brussel begaf hij zich naat v 
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lijn, trad in dienst van Pruissen, 
en werd adjudant van den ge
neraal KALKREDTH. Eerst na de 
restauratie(1814)kwam hij in, 
Frankrijk terug. De koning be
noemde hem tot veld-maarschalk, 
en onder-majoor der lijfwacht 
bij de compagnie van Wagram. 
Bij de terugkomst van NAPOLEON, 
volgde hij LODEWIJK XVIII naar 
Gend, en kwam met dien vorst 
te Parijs terug, die hem tot 
opper-regter in het JDow&s-dep.t 
benoemde, hem tot commandeur 
van den H. LODEWIJK, en tot 
officier van het legioen van eer 
verhief. VALORY was ook ver
sierd met de Pruissische orden 
van den II. LAZARUS en van 
Verdienste. Hij is te Toul, den 
17 Julij 1822 overleden, en 
heeft nagelaten: Précis etc. (Be
knopt verslag der reis van Z. M. 
LODEWIJK XVI; van de aanhou
ding der koninklijke familie te 
Farennes, en van derzelver te
rugvoering naar Parijs), Parijs, 
MICHAUD, 1816, in 8.™ 

VALSALVA (ANTONIUS MARIA), 
een geneesheer te Jmola, in 
1666 geboren, overleden in 1723; 
was de leerling van MALPIG'HI, 
en onderwees met den meesten 
roem de ontleedkunde te Bologna. 
Men heeft van hem Ontlecd'kun-
dige verhandelingen, in het La
tijn , Venetië, 1750, 2 dl." in 
4. t0, door MORGAGNI, die dezelve 
met aanteekeningen en geleerde 
aanmerkingen verrijkt heeft. Met 
dezelfde onpartijdigheid heeft hij 
de schoonheden derzelve doen 
uitkomen, als hij er de gebreken 
van gelaakt en verbeterd heeft. 
De anatomisten stellen vooral 

op prijs zijne verhandeling: De 
Jure, humana, Bologna, 1707, 
in 4.t0, die, volgens de getuigenis 
van MORGAGNI, aan den schrijver 
19 jaren arbeid heeft gekost. 

VALSECCHI (VIRGINIÜS), een 
geleerde Benediktijner, te Bres-
cia in 1681 geboren, maakte 
zijne eerste studiën in zijne 
geboorteplaats, en begaf zich, 
nog zeer jong zijnde, in de 
congregatie van Montè-Cassino 
te Florence. Hij onderwees in 
dezelve met bijval de wijsbe
geerte, de gewijde wetenschap
pen en het kerkelijke regt, en 
werd. door den groot-hertog 
COSMÜS III , tot de leerstoelen 
der H. Schriften, der kerkelijke 
geschiedenis aan de universiteit 
van Pisa benoemd. Reeds in 
jaren gevorderd zijnde, begaf 
pater VALSECCHI zich naar zijn 
klooster, werd abt in hetzelve, 
en overleed - den S Augustus 
1739. Onder zijne Werken, 
noemt men de volgende: 1.» 
De M. Aurelii Jntonini Elaga-
bali tribunitia polestate disser-
tatio, enz, Florence, 1711; — 
2.° De initio imperii Severi 
Alexandri Augusti dissertatio, 
ibid. 1715; — 3.° Epistola de 
veteribus Pisanm civitatis con-
stitutis, ibid. 1727, enz. 

• * VALSECCHI (ANTONINÜS), een 
beroemde dominikaner, te Ve-
rona, in 1708, geboren, begaf 
zich in den ouderdom van acht
tien jaren in de congregatie van 
Salomoni. Na zijne studiën vol» 
bragt te hebben, werd hij met 
het onderwijs der wijsbegeerte be
last. Met een'juisten geesten een 
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bondig oordeel begaafd, bewees | 
hij de zwaarte der lucht, waaruit 
de volslagen val ontstond van 
het verouderde stelsel, van den 
afschuw voor het ledige. Hij 
genoot zoo veel roem in het 
predikambt, dat hij weldra voor 
een' der beste predikers van 
Italië werd gehouden; de uni
versiteit van Padua verkoos herü 
in 1758, tot eersten hoogleer
aar in de godgeleerdheid. Hij 

. eindigde zijne loopbaan te Pa-
èna, den 15 Maart 1791. Men 
heeft van hem •. 1.° Bei fonda-
menti della religione, e dei fonti 
dell' empieta, Padua, 1765, 3 
dl.», in 4.to Hij verklaarde in 
dit werk de grondslagen der na
tuurlijke godsdienst, en staaft 
dezelve- door overtuigende be
wijzen. Hij wederlegt vervol
gens de drogredenen, met welke 
men dezelve aanrandt; gaat 
daarna over tot de geopenbaarde 
godsdienst, en bestrijdt de go-
disten; — 2.° La religione vin ci-
trke relativa ai libri, dei fonda-
menti, Padua, 1776', 2dl.n Hij 
gaat hierin voort met de behan
deling van hetzelfde onderwerp 
als in het vorige werk; hij on
derzoekt in hetzelve eenige nieu
were werken, en wederlegt op 
eene ontegensprekelijke wijze het 
Emmenetc. {Onderzoek der ver-
dedigsehriften van de christelijke 
godsdienst), aan FRÉRET toe
geschreven , en thans algemeen 
erkend te zijn van BDRIGNÏ;— 
3.o La verita della, religione ca-
tohca romana, Padua, 1787. 
Deze werken w pater VAL-
SECCHI genoten het gunstigst 
onthaal. Bjen heeft dezelve 
verschelden malen herdrukt, en 

i,n bijna alle Europesche talen 
vertolkt; — 4.° Riflessioni sopra 
la lettem responsiva Mono la 
Quüresima appellante, Venetië, 
1740; — 5.° Orasione funébm 
in inorte Ai Jpostolo Zeno, Ve
netië, 1750. VALSECCHI hadia 
naauwe vriendschapsbetrekking 
met dezen geleerde gestaan ,_en 
meende deze hulde aan zijne 

•gedachtenis te moeten brengen 
(zie ZENO); — 6.<> Oratio ad 
theologiam, Padua, 1758; — 
7.o Prediche quaresimali 1792. 
Deze leerreden werden eerst na 
den dood des schrijvers gedrukt; 
— 8.0 Panegirki e Discora, 
Bassano, 1792, evenzeer nage-
laten. In de Novelle letterane 
M Firenze, T*.° 51.,23Decem
ber 1791, komt eene sclioone 
lofrede van dezen beroemden 
religieus voor. 

*VAWRINI(JOAOTESAMOMO). 
te Rome, in de 16.<= eeuw ge
boren, begaf zich;-onderde 
Jesuitènjhijisdeschnjvervari 

het volgende werkt D««« . 
I litari veterumRomanorum,^ 

VII, Keulen, 1597, m »• 
Dit werk is zeer nuttig tóg 

1 verstand der Parallé «»WJ 
van FRANCISCUS PATMZ1 ï ï ï 
artikel). Nog schrijft men aaj 

.pater W B S H andereMjeriMJ toe, die de tijd heeft doen ver 

geten. . 

* VALVASONE (ERASMUS)',g» 
Italiaansche dichter, in j° . 
in Frioul geboren, ovwjeeu 
1593, e n l s d o s c h n j v ^ 
navolgende werken: lfJ.eALL 
een dichtstuk, in afemjm 
van 8 elflettergrepige ^ 
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(.oltavg.) geschreven, in vijf boe
ken of gezangen verdeeld, en 
waarover TASSO met lof spreekt; 
— 2.° de Thebaïde van STATIÜS, 
in Italiaansche^ verzen vertaald; 
— 3.o de Tranen van MAGDA-

•LENA , een dichtst uk j — 4.° de 
Strijd der goede Engelen tegen 
de afvallige, mede een dichtstuk 
in octaven; — 5.° de Electra 
van SOPHOCLES, in vrije rijm-
looze verzen (Versi sciolti); — 
6.° de vier eerste gezangen van 
het dichtstuk: il Lancellotti; 
— 7.° Klinkdichten, Oden, 
Treurz'angen, enz. 

VALVBRDI (BARTHOLOMEUS)> een 
godgeleerde van Padua, in 1540 
geboren, en in 1600 overleden, 
heeft zich in het gebied der 
letteren bekend gemaakt door 
een werk over het vagevuur, 
onder dezen titel gedrukt: Ignis 
purgatorius post hanc vitatn, 
e® gmcis et latinis patribus 
assertus, Padua, lSSl , in4. t 0 , 
een geleerd werk, dat zeer zeld
zaam is geworden, en door de 
liefhebbers gezocht wordt. 

* VANALESTI (SAVERIUS), een 
beroemde Jesuit, te Napels, den 
8 December 1678 geboren. Na 
de loopbaan van het onderwijs 
te hebben afgelegd, volgde hij 
die van het predikambt, waarin 
bij vele begaafdheid aan den dag 
legde, Zijne welsprekendheid 
was treffend, en zijne met zalving 
voorgedragen leerreden, oefenden 
op den geest zijner toehoorders 
eenen levendigen indruk uit. 
Hij overleed te Napels, den 
3 Maart 1741. Men heeft van 
hem: l.o Prediche quaresitnali, 

Venetië, 1742. Aan het hoofd 
der uitgave is zijn portret ge
plaatst, met dit onderschrift: 
Concionatorntn noslri cevi nulli 
secundus, clarusapudkominesab 
editis libris etc.; ^- 2.° Panegi* 
rici sacri, Venetië, 1746; —8„o 
Discorsi pet Ie novene, ibid. — 
4.o Discorsi mwalidistributiper 
tutti i venerdi di ua biennio et per 
Ie feste principali tra l'anno, 
detti nell'. esercizio della buone 
morte, Venetië, 3 dl.11, in 4.t0 

Napels, 1782. In de voorrede 
zijner Vaste^prelmi, vindt men 
eenige levensbijzónderhed'en van 
dezen godvruchtigen Jesuit. 

* VAN BAALE. — Zie BAALE. 

VAN BEMMEL. — Zie BEMMEL 
(WILLEM en JOANNES GEORGE 
VAN). 

VAN BEMMELEN. — Zie BEM
MELEN (ABRAHAM VAN). 

VAN DALE' of DALEN. — Zie 
DALE (ANTONIÜS VAN). 

VAN DALEN. — Zie DALEN 
(THEODORÜS en CORNELIS VAN). 

. f VANDAMME (DOMINICOS JO-
ZEF) , graaf van Huneburg, en 
Fransch luitenant-generaal, te 
Gassei of Mont-Cassel, in het 
F.r Noorder dep.4 den 5 Novb. 
1771 geboren; was de zoon van 
een' apotheker, en begaf zich, 
nog zeer jong zijnde, in dienst 
bij een koloniaal-regiment, dat 
hij echter in 1789 weder verliet, 
om naar JVaMitnj'fcterugtekeerefl*, 
In 1792 voerde hij het bevel, 
over de vrije compagnie Jager* 
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van Mmt-Casselgemamd, welke 
hij georganiseerd had: hij be
vond zich in het volgende jaar, 
in hoedanigheid van brigade-
generaal bij het Noorder-leger. 
In de maand October \&n Duin
kerken vertrokken, met een klein 
corps infanterie, en het 5.e 

regiment jagers te paard, dat 
hij in twee colonnes verdeelde, 
nam hij de rigting naar f mme, 
sloot deze slad in, maakte er 
zich meester van en deed tevens 
de blokkering van Nieuwpoort 
opbreken: kort daarna was hij bij 
het beleg en de inneming van 
Iperen tegenwoordig, alwaar hij 
zich door zijn beleid en zijne 
zeldzame onverschrokkenheid 
onderscheidde. Bij de opening 
van den veldtogt van 1794, 
maakte hij zich, gezamenlijk 
met den generaal-en-chef Mo-
BEAD, meester van Meenen, en 
veroverde Schenkenschans. Na
dat de generaal en chef ver
nomen had, dat de bezetting 
van Wezel, een corps van 500 
man in Buderich gelegd had, 
gaf hij bever aan VAMBAMME, 
hetzelve aantetasten; dadelijk 
stelt hij zich in beweging, over
weldigt de verschansingen, en 
verdrijft den vijand uit dezelve. 
Zijne divisie maakte vervolgens 
den veldtogt mede van 1795, 
bij'het leger van Sambre-en-
Maas, onder de bevelen van 
den generaal JOURDAN, die, 
meer dan eenmaal aanleiding 
vond, om zijn schitterend ge-
^rag bij het gouvernement te 
kenmerk^. Hy onderscheidde 
zich in de verschillende gevech
ten langs de Waal geleverd, en 
waarin hij veel moed en be

kwaamheid aan den dag'legde.' 
Gedurende den veldtogt van 1796 
behoorde hij tot het leger van 
den Rijn, en voerde het bevel 
over de centrum colonne der af-
deeling Duhesme, die zich mot 
geveld geweer meester maakte 
van den verschansten post van 
Alpersbach, en daarna met eene 
buitengewone koelbloedigheid en 
onverschrokkenheid de Lech 
overtrok. Bij den aanval der 
hoogten van Friedberg, stort hij 
aan het hoofd van drie regimen
ten ligte ruiterij op den vijand 
in, ontweldigt aan denzelven 
zestien stukkengeschuts,maakt 
zich meester van zijne stelling en 
achtervolgt hem tot in het ÖM»" 
dal. Na den roemrijken terug-
togt van het Rijn- en Mo®el: 
leger, verschanste de vijand zien 
voor de vesting Kehl, en de 
brug van Huningeri, waarvan 
.men de vestingwerken herstelde, 
VANDAMME onlving bevel, die 
verschansingen aantetasten, en 
voerde die onderneming met»* 
beste gevolg uit. De v e l g 
van 1797, werd den 20 m 
door eenen nieuwen overtogt w 

den Rijn geopend. VAfl**g voerde daarbij het hevel over Je 

voorhoede der ontscliepwg, ^ 
stond met moed de aanvallen 
des vijands uit , terwijl net g 
ger de rivier overtrok, w *j 
verslag zwaaide de g^ r a a ; e J e 
chef, den grootsten lof aan u 
dapperheid van VAWDAMMEW; 
Hij onderscheidde zich denvoi 
genden dag in het gevecW w 

Mersheim,Win hem faetpj«g 
waarop hij gezeten was»J: r i6 l 

doodgePschoJtenb . &*%$£ 
door den overwinnaar van 
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lië onderteekend, eindigde dien 
veldtogt en kluisterde voor eeni-
gen tijd de dapperheid van VAN-
BAMME. Den 5 Fehruarij 1799, 
werd hij tot divisie-generaal be
noemd , en nam het bevel op 
zich Van den linkervleugel van 
het .DoM£m-leger, waarbij hij 
nieuwe bewijzen van bekwaam
heid gaf. Met de organisatie 
belast der middelen van verde
diging, op de- noordwestelijke 
zeekusten aantebrengen, kweet 
hij zich van die taak van ver
trouwen , met den grootsten 
ijver en het meeste beleid. Na 
den afloop dier werkzaamheden, 
zond het gouvernement hem , 

• naar het gallo-balaafsche leger. 
Zijne militaire talenten, en de 
gepastheid zijner krijgsbewegin-
gen, droegen op eene kracht
dadige wijze bij tot den goeden 
uitslag van dien veldtogt. De 
gevechten van Bergen en Cas-
tricum in Noord-Holland, waren 
dè getuigen zijner schitterende 
dapperheid. De generaal VAN-
BAMME maakte in 1800 den veld-
togt mede bij het leger van den 
Rijn; trok het eerst, aan het 
hoofd zijner divisie, over die 
rivier tusschen Stem en Schaff-
hausen, deed de sterkte Hohen-
Twiel, door vier-en-twintig stuk
ken van zwaar kaliber verdedigd, 
kapituleren, en had deel aan de 
overwinningen van Engen en 
3förshirch. In den volgenden 
veldtogt naar het Graauwbun-
der-leger gezonden, werd hij bij 
den vrede tot bevelhebber der 
16.v militaire afdeeling benoemd. 
Op den 3 Sept. 1803, ontving 
hij een schitterend bewijs der 
bijzondere tevredenheid des eer

sten consuls, die hem tot be
looning zijner uitstekende dien
sten, een paar eere-pistolen ten 
geschenke gaf. Bij de eerste 
uitdeeling der kruisen van het 
legioen van eer, ontving de ge
neraal VANBAMME, de insigniën 
van groot-officier dier orde; hij 
verkreeg vervolgens het bevel 
over de 2.e afdeeling van het 
kamp van St. Omer. In Sep
tember 1805, tot het groote 
leger overgegaan zijnde, maakte 
hij, den 4 October daaropvol
gende, zich meester van de brug 
van Donauwerth, trok den 6, 
op Augsherg aan, en drong 
stormenderhand die stad binnen. 
Na zich in Opper-Zwaben, en 
bij den .slag van Austerlüz on
derscheiden te hebben, benoemde 
de keizer hem tot groot-kruis 
van het legioen van eer. Hij 
maakte den veldtogt van 1806 
met dezelfde onderscheiding me
de: onderteekende in Januarij 
1807, de capitulatie van Bres-
Uu, en had verscheiden gevech
ten te voeren. In den veldtogt 
van 1809 had hij het bevel 
over de "Wurtemburgsche afdee
ling, ên onderscheidde zich in 
het gevecht van Vrfort, en voor 
het brug-hoofd van Linz; al
daar wierp h*u drie Oostenrijk-
sche colonnes overhoop, en 
dreef dezelve geheel en al op 
de vlugt. Gedurende de jaren 
1810 en 1811, werd VANDAM-
ME met de inspectie der ruite
rij-troepen belast. In Januarij 
1811, zat hij vóór in het kies-
collegie van het arrondissement 
Hasebrouek, (Fr. dep.liw Nord)> 
tot welke onderscheiding hij 
door de stem zijner medebur-
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gers geroepen was. Volgens de 
Beschrijving der zegepralen, 
en overwinningen, en die der 
Tijdgenooten, zouden vrij he
vige geschillen tusschén HIERO-
KBIUS, koning.van Westfalen, 
en "VANDAMME , aan laatstgenoem
de de ongenade des keizers be
rokkend hebben, en hem tevens 
van de treurige eer beroofd heb
ben, om den veldtogt van 1812 
tegen de Russen mede te maken. 
Wat hier ook van wezen moge, 
zijne ongenade was van korten 
duur! in het begin van 1813 
verkreeg hij het bevel over een 
leger-corps in Saksen: dit corps 
TOS belast om den vijand aan 
de grenzen van Bohème gadete-
slaan. Den 25 Augustus maakte-
hij zich meester van Pirna 
en Höndorff, viel den 26 het 
corps van den hertog van Wit-
teniberg aan, versloeg hetzelve 
en maakte 2000 krijgsgevange
nen. Den 29 zette hij zijne 
voorwaartschó beweging voort, 
en trok op Kulm aan: maar na 
eenen moorddadigen en hard-
nekkigen strijd té hebben ge
voerd, zag hij zich verpligt te-
ïugtewijken.- Den 30, op-nieuw 
aangevallen, van alle kanten 
ingesloten, zonder eenig middel 
van aftogt, verloor hij zijne 
geheele artillerie, en werd met 
zesduizend man krijgsgevangen 
gemaakt. Men heeft aan den 
generaal "VAKDAMHE verweten, 
zich al te önvoorzigtiglijk Ie 
hebben gewaagd, zonder eenig 
middel van achleruittogt, in 
moeijehjke en gevaarlijke berg-
passen. Naar het Russische hoofd
kwartier gevoerd, liet de groot
hertog KONSÏANTOT hem zijnen 

degen ontnemen; maar keizer 
ALEXANDER, een waardiger waar
deerder van den militairen roem, 
deed hem denzelven oogenblik-
kelijk teruggeven. Ten Noorden 
van Kazan, tot twintig mijlen 
van Siberië, vervoerd, bragtde 
generaal VANBAMME aldaar een 
groot gedeelte zijner gevangen
schap door. Den 11 September 
1814, in zijn vaderland terug
gekeerd, bleef hij er buiten 
betrekking, tot aan de terug
komst van NAPOLEON van het 
eiland Elba, die hem tot pair 
van Frankrijk, en lot bevel
hebber der'2.o atdeeling van 
het Noorder-leger benoemde; hij 
vertrouwde'hem kort daarna dat 
van het 3.e leger-corps toe. in 
de maand Juny 1815,behaalde 
hij groote voordeden bijden aan
valvan Wavres, na den slag van 
Fleurus: zijne troepen achter-
volgdenden vijand, toen hij ae 
nederlaag van WaUrloovernam, 
hij bewerkstelligde « J ^ g g 
in goede orde, en he t ,$MA. 
hem zijn leger-corps, bijna™ 

geschonden, benevens eea «g 
Menlijk materieel van a r » 
en krijgstoeruslingen. W -
voeren. Na de vcreemgmg van 
het corps van VAW>M««*' \ 
het overschot v a n T W ^ ' % 
vond men dat het onderJ • 
muren van' P«f * f s ï leger, nog tach t .g -dm Z en^ 

bare mannen telde; men « 
hem het bevel over dezelve a» 
hetwelk hij echter van dhaj 
wees. Indeordonnantie vanü 
24 Julij begrepen,begafbJ^ 

„ naar het dep.* der Haute-Vi^ 
alwaar hij eigendommen W 

11 Doch weldra door het tm 
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bestuur van Frankrijk achter
volgd, nam hij de wijk naar 
Gend, en van daar naar Ame
rika. Hij kwam echter eenigen 
tijd daarna weder in Europa 
terug, ging een landgoed be
wonen, dat hij in de nabijheid 
van Gend bezat; hij vernam 
echter kort daarop de beruchte 
ordonnantie van de maand Sep
tember 1824, die hem met een 
aantal generaal-ofiicieren, die 
zijnen roem en zijne gevaren 
gedeeld hadden op pensioen stel
de.' De generaal VANDAHÏIE is 
te Cassel, den 15 Julij'1830, 
aan de gevolgen eener kortston
dige , maar smartelijke ziekte 
overleden. 

VAN EFFEN. — Zie EFFEN 
(JUSTUS VAN). 

VAN EVERDINGEN.— Zie EVER-
DINGEN (ALBERTOS VAN). 

- VAN HEMERT. — Zie HEMERT 
(PAOLOS VAN). 

VAN HÜYSDM. — Zie HÜÏSÜM 
(JOANSES VAN). 

VANIÈRE (JACOBUS), een Je-
suit te Causses, een vlek in het 
diocees van Besiers, in 1664 
geboren; hij was de erfgenaam 
van den smaak zijner ouders, 
die al hun genoegen in cle be
zigheden van den akkerbouw 
vonden. Deze beroemde man 
studeerde onder pater JOÜBERT , 
die inheminhetbegingeenerlei 
smaak voor de dichtkunst ont
waarde, zoodat ook de leerling 
Zijnen regent verzocht he'm van 

XXIV DEEL. 0 

een arbeid' te verschoonen, 
waarvan hij een' afkeer had 
Eindelijk ontwikkelde zich zijn 
genie, en in korten tijd door
grondde hij de kunst der Muzen. 
De Jesuiten namen hem op en 
bestemden hem voor het onder
wijs der humaniora. Zijn ta
lent kondigde zich in Frankrijk 
door twee dichtstukken aan, 
het eene. Stagna en het andere 
Columbm getiteld, welke hij la
ter in zijn groot dichtwerk op
nam, Nadat SANTEMI,, in de 
gelegenheid was geweest dezelve 
te zien, zeide hij dat, » deze 
nieuw-aangekomene hen op den 
Parnassus alle, in de war had 
gebragt." Wat de roem van 
pater VANIÈRE ten top deed stij
gen , was zijn Prcedium rusti-
cum, een dichtstuk in 16 zangen 
in den smaak der Landgedichten 
van ViRGmtus. Niets is aangena
mer dan de natuurlijke schilde
ring, welke pater VANIÈRE van de 
landelijke vermaken geeft. Men 
wordt evenzeer bekoord door 
den rijkdom en de levendigheid 
zijner verbeeldingskracht, den 
glans en de harmonie zijner poë-
zij, de keuze en de zuiverheid 
zijner uitdrukkingen. Men ver
wijt hem echter kleine en nut-
telooze bijzonderheden, onnoo-
dige uitweidingen, slecht gekozen 
beelden enz. De beste uitgave 
van liet Prwdium rüslicüm, is 
die van BORÖELET , Parijs, 1756 
in 12.™; ook heeft BARBOU er 
schoone van in 12.™ geleverd 
.Wij hebben daarenboven nog 
van pater VANIÈRE, eène Verza
meling van Lalijnsche gedichten, 
in 12.nw; men vindt in dezelve 
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herderszangen, brieven, punt
dichten, lofzangen enz. Ook 
heeft hij in het Latijn, in 4.* 
een Dichtkundig Woordenboek 
in het licht gegeven, dat zeer op 
pr'rjs wordt gesteld; hij had er 
mede een in het Fransen en La
tijn ondernomen, dat uit 6 dl.n, 
in fol. moest bestaan. Pater VA-
NIERE overleed te Toulouse, in 
1739, en verscheiden dichters 
versierden zijn graf met bloemen. 
Zijne inborst had even zoo vele 
aanspraak op hunnen lof als 
zijne talenten. 

YAWINA. D'ORNANO. — Zie 
SANHETRO. 

VANIM (LUCILTO) , in 1585, 
te Tmrozano, in het land van 
Otranto geboren, legde zich met 
ijver toe op de wijsbegeerte, 
de. geneeskunde, de godgeleerd
heid endesterrekijkkunde, van 
welke laatste hij de droomerijö'n 
aannam. Fa zijne studiën te 
Parijs volbragt te hebben, werd 
hij tot priester gewijd, en begon 
te prediken. Maar hij verliet het 
predikambt, waartoe hij niet 
geroepen scheen, om zich op 
nieuw op de studie toeteleggen. 
Zijne geliefkoosde schrijvers wa
ren ARISTOTELES, AVERROES, CAR-
»AN en POMPONAZZI. Na van de 
eene onzekerheid in de andere 
te zijn vervallen, eindigde hij 
met te besluiten (indien eene 
zoQfege gevolgtrekking' moge-
m is), dat er geen God was. Te 
JVopelt teruggekeerd, vormde 
hy aldaar, volgens pater MER-
SEKNE, i n % f j ^ a t o n - M m o p 

het boek Gmm, 3aet vreemde 
ontwerp, om met 12 deelgenoo-

ten zijner goddeloosheid, deon-
godisterij, door de geheele we
reld te gaan prediken. Maar 
dit voornemen schijnt twijfel
achtig, ofschoon in een zoo 
verregaand verward hoofd, alle 
dwaas- en buitensporigheden in
gang kunnen vinden; het zekere 
hiervan is, dat de president GEA-
MOND, die zich te Toulouse 
bevond toen VANIM geoordeeld 
werd, niet zegt, dat hij deze 
bekentenis aan zijne regters heeft 
gedaan. Wat hier ook van we
zen moge, dë Ifaliaansche god-
verzaker doorkruiste Buitsch-
land, België en Bolland, van 
waar hij zich naar Genw en 
van daar naar Lyon begai. net 
vergif zijner dwalingen had hem 
bijna in de gevangenis gebrast; 
hij ontsnapte deze tuchtiging 
enkel door zijne vlugt jwar 
Engeland, alwaar hij u» löi«» 
als belijder van de Catholijje 
Godsdienst werd opgesloten, m 
eene gevangenschap van «y ad-
gen, weder losgelaten, staicM 
de zee weder over, en DUW 
zich naar Genua, alwaar mj 
steeds eenen verwarden gee»W 
een bedorven hart opanwagj 
Hij trachtte de jeugd » « , 
verfoeijelijke grondbeginselen^ 
besmetten, en deze nieuwe on 
voorzigtigheid noodzaakte nero 
zich andermaal naar J f J J ' 
begeven. Hij speelde aldaar*» 
opregten Calholyk, en sctojt 
zijn Amphüheatnm, WWTL, 
BAN. Eenige dwalingen, oen» 
diglijk in dit voortbrengsel J1. 
gestrooid, waren op f c t .P" n 
om een nieuw onweder tegen 
hem te doen ontstaan, toe» «J 
naar Italië terugkeerde. >» 
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rondzwervende atheïst kwam 
echter weder in Frankrijk, al
waar hij in Guyenne monnik 
van men weet niet welke orde 
werd. De ongeregeldheid zijner 
zeden deed hem uit zijn kloos
ter verjagen, en hij nam de vlugt 
naar Parijs. Kort daarna liet 
hij aldaar, in 1616, zijne za-
menspraken: De admirandis na-
tum arcanis drukken; bijdroeg 
dezelve op aan den maarschalk 
DE BASSOMPIERRE , die hem tot 
zijn' aalmoezenier had aangeno
men. De censuur van dit werk 
door de Sorbome, noodzaakte 

,hem de Fransche hoofdstad te 
verlaten. Na zijne wispelturig-
en goddeloosheid van de eene 
slad naar de andere te hebben 
rondgedragen, hield hij zich te 
Toulouse op, alwaar hij leerlin
gen aannam, voor de genees
kunde , de wijsbegeerte en de 
godgeleerdheid. Hij was zelfs 
behendig genoeg, om zich bij 
den eersten president ingang te 
verschaffen, die hem met het 
geven van eenige lessen aan zijne 
kinderen belastte. VANINI maakte 
misbruik van het geschonken 
vertrouwen door zijne godver
zaking te verspreiden.- Zoodra 
zijne dogmatiserende woede be
wezen was, werd hij, in 1619, 
nadat hem de tong was afgesne
den , aan de vlammen ter prooi 
gegeven. Men heeft van VANINI: 
l.o Amphüheatrum cetemm Pro-
videntw, in 8."°, Lyon, 1615; 
— 2.° De admirandis naturce, 
reginm dewque tfiortalium ar* 
eanis; Parijs, 1616, in 8.voj 
— 3.o eene Verhandeling over 
de sterrekunde, welke niet ge

drukt is. Eenige advokaten 
van kwade zaken hebben ge
tracht VANINI wegens zijne god
verzaking te regtvaardigen. Men 
beweert, dat in het eerste ver
hoor , hetwelk hij onderging, 
men hem vraagde of hij in het 
bestaan van God geloofde,- en 
dat hij, na zich gebukt te heb
ben , van den grond een' stroo-
halm opraapte, en zeide: » Ik 
heb slechts zulk eene stoppel 
nóodig, om mij van het bestaan 
van een scheppend wezen te over
tuigen j " en hield, zegt men, eene 
lange redevoering over de Voor
zienigheid. De president GKA-
JIOND, die over deze redevoering 
spreekt, zegt dat het veeleer uit 
vrees dan uit overtuiging was, 
dat hij dezelve voordroeg; maar 
zoodra hij zich veroordeeld zag, 
nam hij het masker af, en stierf 
zoo als hij geleefd had. » Ik 
zag hem (voegt deze geschied
schrijver er bij) op de kar, toen 
men hem naar de strafplaats 
voerde, den spot drijven met 
den francislcaner monnik, dien 
men hem had toegevoegd, om 
hem tot berouw optewekken, 
en den Zaligmaker lasteren, door 
deze goddelooze woorden.- Hij 
zweette uit vrees en zwakheid, 
en ik sterf onverschrokken. Deze 
booswicht had geen grond van 
te zeggen, dat hij zonder vrees 
stierf; ik zag hem integendeel 
zeer neerslagtig, en een zeer 
slecht gebruik maken van de 
filozofie die zijn stokpaardje 
was." Wat er van deze laat
ste gevoelens ook wezen moge, 
zeker is het dat zijne werken 

I vol eerloos- èni goddeloosheden 
2 
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zijn. Intusschen ontsnapte zijn 
Amphitkeatrum cetemce Provi
dentie in het begin aan de cen
suur, en werd eerst na eene 
naauwkeuriger en ernstiger her
ziening, verboden: zijne dwalin
gen worden er op eeno duistere 
en verwarde wijze in voorgesteld: 
men vindt er zelfs eene zeer 
indrukwekkende en uitgebreide 
verklaring van God in. Indien 
men geene andere werken van 
hem had, zou men zijne be
doelingen nog in twijlel kunnen 
trekken. HVj spreekt duidelijker 
ia zijne zamenspraken, De ad-
mirandis etc, in 8.™; welke reeds 
bij derzelver geboorte werden 
opgehouden; hetwelk dit laatste 
werk veel zeldzamer heeft ge
maakt dan het voorgaande. De 

• losbandigen en goddèloozen, vinr 
den evenveel voldoening bij het 
lezqn dier zamenspraken. De 
39.° over het huwelijk is met 
eene toomelooze ongebondenheid 
geschreven, zoo ook de 48." 
Het staat na dat alles aan BAVXE 
schoon, de zeden van dezen 
godverzaker te willen verdedi
gen: even als of men niet wist dat 
de ongodsdienstigheid, aan alle 
hartstogten, en vooral aan den 
wellust den vrijen teugel viert, 
overeenkomstig deze woorden 
van den H. PADLUS : Desperantes, 
semctipsos tradiderunt impnd'h 
ctit'ce, in operationemmmunditim 
vmnis.» De natuurlijkste gezellin 
der goddeloosheid, zegt een as
cetisch schrijver, is de ontucht: 
de eerste stelt wegens de straf 
der tweede gerust; en deze is 
Wind ten opzigte van de buiten
sporigheden der eerste." De heer 
Jour, verhaalt dat hij zijne eigene 

zuster verleidde, en langen lijd 
in bloedschandige gemeenschap 
met haar leefde. DURAND heeft 
zijn Leven in het licht gegeven, 
Rotterdam, 1717, in 12.»» 
FREDERIK ARPE heeft zijne nut-
lelooze Verdediging, in het La-
lijn doen drukken, ibid. 1712, in 
8.v<> Ondanks het atheïsmus 
van •VAKINI, van SHNOSA, en 
van eenige anderen, die openlyK 
voor deze buitensporigheden zijn 
uitgekomen, heeft men lang 
getwist, of een atheïst een 
mogelijk- bestaanbaar wezen 
was. 

VAN LOON. - Zie Loon (GE-

RARD VAN). 

* VANNETTI (JOZEF VALEMA-
HOS), in 1719, te Roverdo^ 
boren, alwaar hij de zucht v j . 
de studiën deed herleven. W 
stichtte te dien einde eene a f e . 

mie, en rigtte zyn eig i h g 
tot een lyceum in, v/ f g 
al degene ontving, dfl " 
onder zijne leiding, o J dievanb^wamorneestersvüdj 
oefenen. Hij bekleedde versop 
den eervolle bedieningen» 
kweekte met het beste g J g 
verscheiden takken van ïew 
kunde aan; hij * la?jf " Bij 
in boertige zamenstelbneg• •! 
heeft in het Itahaansch nagew 
l.o Luimige ff«fiW' JL 
&oov te bBvijmfc vertalm 
een dichtslukje over d n b ^ R | 

en het onweder, door w 
hoogleeraar te WtUenbM;* 
ndl 1 7 5 0 ; r 2.o eene l ^ e 

deling over den baard,mo^ g , 
dichtstukken, 1™»;;, m ju-
Lessen over'te /««*»"'*" 
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veredo, 1762. Hij overleed in 
1780. 

* VANNETTI (CLEMENTINÜS), zoon 
van den voorgaande, heer van 
Villanova, een beroemde letter
kundige en Latijnsche schrijver 
der 18.e eeuw, werd te Roveredo, 
den 14 November 1754 geboren. 
In den ouderdom van twaalf 
jaren was. hij zijne schoolweten
schappen reeds ten einde, en 
dertien jaren oud zijnde, gaf hij 
reeds verschillende losse stukjes, 
in het Latijn en in het ïtali-
aansch in het licht, die in hem 
een even zoo vroegrijp als on
derscheidend talent deden bewon
deren. Hij legde zich toe op de 
beoefening der oude classieke 
schrijvers, zonder de wiskunde, 
de gewijde geschiedenis, en zelfs 
de schoone kunsten te verzui
men: want hij was bekend, met 
de beeldhouw- en bouwkunde, 
en muntte als schilder uit in 
de landschappen. VANNETTI stond 
in betrekking met de voornaam
ste geleerden van zijn tijdvak, 

• en werd lid van verscheiden 
akademiën. Men telt meer dan 
veertig goede geschriften, uit 
de pen van dezen letterkundige 
gevloeid, onder welke vooral 
melding verdienen: 1.° Commen-
tarius de vita Alexandri Georgii, 
accedunt nonnullw ulriusque 
epislolm, 1779; — 2.» andere 
Commentariè'n, op PLAUTUS en 
TERENTIUS; — S.o Epistola, di 
Q. Orasio et di P. Firgilio 
Marone all' impemtora Guiseppe 
II, Rover edo, 1781; — 4.° In-
troduzione ad unafarsa inütolala 
Pullone volank, ibid, 1785j 

O 

— 5» Epistola sopra la villa 
di Q. OrazioFlacco, ibid, 1790; 
— 6.° Osservasioni intorno ad 
Orasio; ibid, 1792, 3 dl.»,in 
12.mo enz. VANNETTI schreef met 
zuiverheid en sierlijkheid, zoo
wel in het Italiaansch als in het 
Latijn. Hij overleed aan eene 
pleuris, den 13 Maart 1795. 

VANNI of VANNIÜS (FRANCISCDS)J 
een schilder, te Siennain 1563 
geboren, en te Rome, in 1609 
overleden, volgde de manier van 
FREDERIK BAROCHE. Hij was zeer 
vindingrijk en bragt vele naauw-
keurigheid in zijne teekeningen. 
Godsdienstige onderwerpen be
haagden hem het meest-, ook 
slaagde hij het best in dezelve. 
De kardinaal BARONIUS stelde 
dezen schilder grootelijks op 
prijs, en het was door de han
den van dien kardinaal, dat Paus 
CUEMENS VIII, hem de CIIRISTÜS-
orde verleende. VANNIÜS had 
daarenboven de eer, de peet of 
doopheffer van FABIO CHIOI te 
zijn, die later, onder den naam 
van ALEXANDER VII, Paus werd. 
Hij heeft eenige stukken in 
sterk water geêtst nagelaten, 
die zeer gezocht zijn. 

VANNIÜS (VALENTIJN), iaZwa-
ben, in 1530 geboren, en om
trent het einde derzelfde eeuw 
overleden. Hij was lutersch 
predikant te Kronstadt, en om 
zich bij zijne partij aantebevelen, 
schreef hij eenige verhandelingen 
tegen de calholijke Kerk. Dn 
meest bekende is zijn Judicium 
de missa, Tubingen, 1557, in 
8.™ Hij tracht in dit geschrift" 

3 
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tegen de algemeene getuigenis 
der oudheid, en het geloof der 
christenen aller eeuwen, de ge
waande nieuwheid dezer verhe
vene offerande te bewijzen. Met 
dezelfde inzigten gaf hij ook m 
het licht: Missce historta integra, 
1563, in 4,*» 

VANNUCCHI. — Zie SARTO. 

VAN OOST. — Zie OOST (JA-
COBUS VAN). 

VAN OOSTERWIJK. — Zie Oos-
TERWHK (MARIA VAN). 

VAN OSTADE. — Zie OSTADE 
ADRIANUS (VAN). 

VAN SPAENDONCK.—Zie SPAEN-
DONCK (GERARDÜS VAN). 

VAN SWIETEN. — Zie SWIETEN 
(GERARD VAN). 

VAN SWINDEN. —- Zie SWINDEN 
(JAN HENBRIK VAN). 

VAN TOLDEN. — Zie TOLDEN 
(THEODORUS VAN). 

VAN VIANE.--Zie VIANE (FRAN-
CISCOS VAN). 

VARADE. ~ Zie BARRIÈRE (PE
TRUS. 

* VARANO , de naam eener 
oude familie der mark Ancona, 
waarvan verscheiden leden, ge
durende de 14.e, I5.e en 10.e 
eeuwen, eene rol in de geschie
denis van Italië hebben gespeeld, 
lot dit huis behoorde GONSTAN
TIA DE VARANO , eene beroemde 

vrouw, in 1428 geboren. Zij had 
tot vader PETRUS GENTILIS DE CA-
MERINO, en tot moeder ELIZABETH, 
dochter van BAPTISTA DEMON-
TEFELTRO. CONSTANTIA Werd Op-
gevoed door hare grootmoeder, 
eene vrouw van veel verstand, 
en, op eenen nog jeugdigen 
leeftijd, was haar deLa'tijnsche 
taal reeds eigen, terwijl zij in 
verscheiden wetenschappen in
gewijd was. De burgeroorlogen 
hadden aan hare familie de heer
lijkheid van Camerom doen ver
liezen , hetwelk haar in eenen 
staat, bijna beneden eenen rmd-
delmatigen welstand deed leven. 
Hare talenten en hare welspre
kendheid veranderden weldra 
haar lot. Toen BLANCA MARIA 
VISCONTI, echtgenoote van den 
graaf SFORZA , de mark Ancona 
bezocht, werd haar de toenmaals 
veertienjarige CONSTANTIA voor
gesteld, die haar, in eene w-
tijnsche redevoering om de te
ruggave der domeinen narer 

voorouderen verzocht. BW»0* 
stelde zich voor haar in de bres, 
maar had geen invloed genoeg. 
om haar voornoemde teruggas 
te doen bekomen. D e J e u g S 
GONSTANTIA werd echter W 
moedeloos, en kort daarnaIÜ» 
zij met hetzelfde doel eene w-
tijnsche redevoering aan AW?« 
sus VAN ARAGON, koning j * 
Napels; en zij had he.g<JJ* 
haren vader in zijne »W» "» 
ten hersteld te zien. Gosa*gj 
bezat eene zeldzame besaafdj' 
voor de Latijnsche dichtkuflg 
In 1445, trad sy in den een 
met ALEXANDER SFOBZA, " 
van Pesaro, en overleed in i* 
Hare Gedichten zijn gedru» 



V A R . 247 

het 7.o di. der Mengelingen van 
den abbé LAZZARINI. 

VARCHI (BENEDICTUS), een dich
ter en geschiedschrijver, te Flo
rence, in 1502 geboren, en in de
zelfde stad, in 1566overleden, 
heeft Latijnsche en Italiaansche 
gedichten vervaardigd; maar het 
meest bekende zijner werken is 
eene Geschiedenis der belangrijk
ste gebeurtenissen in zijnen tijd, 
voornamelijk in Italië en te Flo
rence voorgevallen, Keulen, 1721, 
infol. Dezelve bevat belangrijke 
bijzonderheden betrekkelijk de 
omwenteling die ALEXAHDER DE 
MEBICIS, op den troon van Flo
rence bragt, en over de regering 
van dien vorst. VARCHI schrijft 
met eene vrijheid, die'aan de 
ongebondenheid grenst, en, of
schoon hij de pen had opgeno
men op last van COSMDS DE MEDI-
CIS, zijn' beschermer, spaarde 
hij dat huis niet in het minst. 
Zijne gedichten, Capitoli ge
naamd , werden gedrukt met die 
van BERNI , MAÜRO , en, wegens 
derzelve oneerbaarheden, verbo
den: zulks heeft echter aan 
eenige ligtzinnigen niet belet 
dezelve op nieuw uittegeven. 

VAREN of VARENIÜS (BERNAR-
DÜS), een bekwame, te Amster
dam geboren, arts, van wien 
men in het Latijn heefteene 
Beschrijving van Japan en van 
het koningrijk Siam, Cambridge, 
1673, in 8.™ j hij is echter 
meer bekend, door zijne aard
rijkskunde , die ten titel voert: 
Geogrwplm universaUs, in qua 
(tffcdiones generales telhiris cue-

plicantur, Cambridge, 1672, 
in 8.™ Zijn boek bevat vele 
stelselmatige denkbeelden, waar
van de meeste het onderzoek niet 
kunnen doorstaan, ofschoonNkw-
TON hetzelve waardig oordeelde 
in zijne taal te worden overge-
bragt, en hetzelve met aantee-
keningen naar zijnen smaak te 
versieren, waarbij JURIN nog we
der van de zijne heeft gevoegd. 

VARENIÜS (JOANNES) , in 1462, 
te Mechelen geboren, werd zeer 
ervaren in de kennis der Griek-
sche en Latijnsche talen, en 
overleed te Lier, den 11 Octo-
ber 1536. Hij heeft eene Woord
gronding der Griehclie taal na-
gelaten, Antwerpen, 1578, eene 
der beste, welke in de 16.» 
eeuw is in het licht verschenen. 

VARENIÜS (AUGUSTUS) , een lu-
* thersche godgeleerde, in 1620, 

in het hertogdom Lmeburg ge
boren, en in 1684 overleden, 
maakte zich bekwaam in de 
ïïebreeuwsche taal. Men be
schouwt hem in Duitschland, 
na de BOXTORFEN, als dengenen 
onder al de protestanten, die het 
stelsel der Hebreeuwsche klinker-
punten, het verste, en men kan 
zeggen al te ver gedreven heeft 
(zie CAPPEL —-LOBEWIJK —). Men 
heeft van hem een Commentarium 
op ISAÏAS, teLeipzig, in 1708, 
in 4.t0 herdrukt, en andere 
werken. 

VARET (ALEXANDER) , te Parijs 
in 1631 geboren. Na zijne god
geleerde studiën, in de scholen 
der Sorlonne te hebben volbragt, 

4 
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reisde hij door Italië. In Frank
rijk teruggekeerd, werd'hij door 
den heer GOUDRIN, aartsbisschop 
van Sens, tot groot-vikaris ver-
Itozen. Na den dood van dien 
prelaat, werd hij van zijn ambt 
ontzet, en begaf hij zich naar de 
afzondering van Port-Royal-des 
Champs, alwaar hij ^ in 1676, 
overleed. Men heeft van hem: 
l.o Traite etc. (Verhandeling over 
de eerste opvoeding der-kinde
ren) , in 12.m0; — 2.° Défense 
etc. (Verdediging van het vredes-
verslag van CLEMENS IX), 2 dl."; 
— 3.° Lettres etc. (Geestelijke 
Brieven), 3 dl.n;— 4.°Défense 
etc. (Verdediging der kerkkicht 
van Sens, betrekkelijk de open
bare boetdoemng), in 8.™, te 
Rome, in 1679, veroordeeld, 
enz. — Men moet hem niet 
verwarren met FRANCISCUS VA-
IIBT, bewerker eener Fransche 
Vertaling van den Catechismus 
van het concilie van Trente. 

VARGAS (ALFONSUS), een Au
gustijner religieus, te Toledo 
geboren, en doctor van Parijs, 
werd tot bisschop van Osma, 
daarna van Badajoz, en einde
lijk tqt aartsbisschop van Sevilla 
verheven,- alwaar hij in 1366 
overleed. Men heeft van hem 
Commmitariën op het Boek der 
Spreuken, welke hij te Parijs, 
ia 1345, had voorgelezenj Ve
netië, 1490, in fol. 

.VARGAS (FRANCISCUS) , een 
fcpaansche regtsgelcerde in de 
ib.o eouw, bekleedde onder de 
legeringen van KAREL V en 
iHonros H, verscheiden rcg-
teriijice Posten. to 1548 naar 

Bologna gezonden, protesteerde 
hij in den naam des keizers, 
tegen de verlegging van het con
cilie van Trente, in die stad, 
en drong sterk op de terugkee-
ring der kerkvergadering naar 
Trente aan, welke hij aldaar 
twee jaren later, in hoedanig
heid van gezant van KAREI V 
bijwoonde. PHILIPPÜS II zond 
hem naar Rome, ter vervanging 
van den afgevaardigde, hij ge
noot aldaar het vertrouwen des 
Pauses, die in verschillende aan
gelegenheden betrekkelijk het 
eoncilie van Trente, van zijne 

ii dienst gebruik maakte: hetwelk 
alleen genoeg is, om de laste-

" ringen van LEVASSOR te weder, 
leggen. In Spanje teruggekeerd, 
werd hij tot staatsraad benoemd. 
Van de begoochelingen der we-
reldsche vermaken en der hoog 
des hofs teruggekomen., nara mj 
de wijk, naar het klooster van 
Cislos, bij Toledo, en overleea 
aldaar in 1560. Men heeft van 
hem in het Latijn: feenew-
handeling Over de regts-am^f 
Pauses en der bisschoppf<j 
4.to. _ 2.o Brieven en &#*enw. 
schriften betrekkehjk het com-
lie van Trente. LSVABSO"**» 
dezelve in het Fransch ovei 
gebragt, 1700, i n S - V i t J i j 
hij'dezelve op eeneverrega^e 

wijze verminkt, en aan " 
beroemden Spanjaard den gen» 
len haat leent, dien In J . 
sedert zijne afvalligheid, aan 

. concilie van Trente, en aan 
les wat tot de cathohjke ïfl» 
hoort, toedroeg. GEORGE I«* . 
WEiNtoont, in zijn ̂ h ' , ^ 
ciarum adversus / « « W » t l ? ^ -
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ris, dat hij onder den naam van 
(ÏEORGIUS BE VlGILIBUS in het 
licht heeft gegeven, niet alleen 
de onwaarschijnlijkheid, maar 
zelfs de^ onmogelijkheid aan, 
dat VARGAS van het concilie 
van Trente, en van degzelfs 
doorluchtige prelaten de dwaas-
en openbare valschheden zou ge
zegd hebben, welke de zooge
naamde vertaler hem laat zeggen. 
Vóór TRAÜTWEIN hadden de dag
bladschrijvers van Trévoux, de 
valschheid dier Brieven reeds 
ontmaskerd, en de heer SCHRAM, 
die, in 1704, dus .vier jaren na 
de vertaling, te Bnmswijk, de 
zoogenaamde oorspronkelijke 
Brieven heeft in het licht ge
geven, heeft geene enkele van 
derzelver aanmerkingen ver
zwakt. Sommige critici bewe
ren dat deze Brieven niet alleen 
verminkt, maar geheel gefabri
ceerd zijn. Het genie van LE 
VASSOR, en zijne valsche en 
boosaardige inborst, zijne over-
drevene dweepzucht, die hem 
zelfs bij de protestanten gehaat 
maakte, en hem uit het huis 
van milord PORTLAND deed ver
drijven, pleiten zeer voor de ge
grondheid dezer bewering. Wat 
er ook van wezen moge, de 
klaarblijkelijkheid dezer verval-

• setting of onderschuiving, heeft 
FEBROMUS, en andere lasteraars 
van den H. Stoel niet weer
houden , om deze Brieven als 
geloofwaardige stukken aante-
voeren. 

VARGAS (LODEWIJK DE) , een 
schilder, te Sevüla, in 1528 
geboren, en in die stad in 1590 

overleden, maakte in Italië dé 
tot zijne kunst noodige studiën. 
Na eenen zevenjarigen vlijtigen 
arbeid, keerde hij naar zijn 
vaderland terug; maarANxomüS 
FLORES en PETROS CAMPANA wa
ren zoo zeer boven hem in ver
diensten verheven, dat zij hem 
noodzaakten naar- Italië terug-
tekeeren, om er nog gedurende 
zeven andere jaren nieuwe be
kwaamheden optezamelen. Na 
verloop van dien tijd had VAR
GAS geene mededingers meer te 
vreezen; hij noodzaakte op zijne 
beurt PEREZ DE ALEZIO, een' 
beroemden schilder, de verge-* 
lijking met hem te vermijden. 
Deze kunstenaar muntte niet 
minder uit in het portret, dan 
in de historische stukken; met 
de gelukkigste talenten, paarde 
hij de strengste deugden des 
christendoms.- dikwijls sloot hij 
zich ja eene doodkist op, en 
oefende op zijn ligchaam go-
strengheiden uit, die men in do 
kluizenaars zou bewonderen. 

VARGAS (CARVAJAL Y). — Zie 
SAN-CARLOS. 

VARGAS. — Zie UNIE. 

* VARICOÜRT (PËTRÜS ROUPH 
DE) , lijfwacht van LODEWIJK 
XVI, 'beroemd wegens zijnen 
moed en zijn getrouwheid; hij 
was in het land van Gex uit 
eene adellijke familie gesproten. 
Op den 5 October 1789, had 
VARICOÜRT de wacht aan de deur 
van het appartement, der konin
gin. De rauitelingen, die het 
kasteel overstroomden, eischlcn 

, 5 . 
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met 'luide kreten den dood dier 
ongelukkige vorstin: zij drongen 
door tot voor haar appartement: 
Er bleef aan VARICOERT niet meer 
tijd over, dan om in de zij-kamer 
te gaan en te schreeuwen: Redt 
de koningin! De oproerige me
nigte viel op hem aan, en,ver
moordde hem. MIOMAKDRE, zijn 
krijgsmakker, nam bedaardelijk 
het musket op, en stelde zich 
in zijne plaats, door den ingang 
te verdedigen. Hij werd met ver
wondingen overdekt. Het woe
dend graauw hieuw aan VARI-
COURT het hoofd af, plaatste het 
op eene piek, en droeg het 
zegevierend naar Parijs, naast 
het rijtuig van LODEWMK XVI, 
welken men met zijne familie 
derwaarts voerde, en schepte er 
vermaak in, dit afgrijsselijke 
voorwerp voor de oogen der ko
ningin te houden. 

• • . • x 

* VARICOURT (PETRUS MARINUS 
ROTOH DE), broeder van den 
voorgaande, bisschop van Orle-
ans, te Gese, den 3 Mei 1755 
geboren. Zijn vader was officier 
bij de lijfwacht. PETRUS DE VA-
RICOURT omhelsde den geeste
lijken staat, en volbragt .zijne 
studiën in het seminarie van 
Saint-Sulpice. In zijne provincie 
teruggekeerd, werd hij tot ka-
nonik van Annecy, en pastoor 
van Geno benoemd. Door de 
geestelijkheid van zijn gewest, 
tot de algemeene staten afge
zonden, onderscheidde hij zich 
aldaar door een eervol gedrag, 
en onderteekende alle protesten 
en verklaringen ten gunste der 
godsdienst en der monarchie. 
m geweigerd te hebben, den 

zoogenaamden burger-eed afte-
leggen, verliet hij Frankrijk; 
maar keerde weldra in hetzelve 
terug, en vestigde zich in een 
aan de grenzen liggend kanton 
ten einde aan de vervolgingen 
te»kunnen ontsnappen, die te
gen de aan hunne pligten ge
trouw gebleven priesters gerigt 
werden. Hij leefde onbekend tot 
op het tijdstip van het concor
daat in 1801-, als wanneer hij 
in zijne pastorie hersteld werd. 
In 1817, tot het bisdom Orleans 
benoemd, ontving hij den 12 
December 1819, de bisschoppe
lijke wijding. Na van zijnen stoel 
bezit te hebben genomen, be
zocht hij verscheiden malen zijn 
diocees, en ondersteunde aan
houdend alle ongelukkige^ ter
wijl hij door zijn godvruchtig ge
drag het voorbeeld aller deugden 
gaf. Deze waardige prelaat over
leed den 2 December 1823. 

VARIGNON (PETRUS), een pries
ter, te Caen, parochie van «• 
Ouen, in 1654 geboren. Nadat 
de werken van DESCARTES nem 
in handen waren gevallen, las 
hij dezelve met gretigheid, en ge
voelde eene buitengewone zucm 
voor de wiskunde in zich om-
waken: de vorderingen, die mj 
in dat vak maakte, verhieven 
hem tot lid der akadernie van 
wetenschappen van Parijs, f 
tot hoogleeraar der wiskunde 
aan het collegie Masartn. y | 
zijnen grooten roem, was nj 
in 1711, tot de akadernie van 
Berlijn toegelaten. Hij overlef 
plotseling in 1722. Zijn karaj-
ter was even zoo eenvoudig.-11 

zijn genie verheven was. » 
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heb nooit iemand gezien, zegt 
FOMTENEIXË , die naauwgezetter 
•was „ik wil zeggen, die er zich 
meer op toelegde, om aan het 
inwendig gevoel zijner pligten 
•te voldoen, en die zich minder 
met den schijn te vreden stelde." 
De filozofie had zijn geloof niet 
verzwakt. In eene Verzameling 
op de Eucharistie, Gerieve, 1730, 
in 8.T0, vindt men een werk 
van VARIGNON , om te bewijzen 
» dat een stoffelijk wezen, hoe 
klein het ook zij, een menschelijk 
ligchaam kan bevatten," en an
dere mogelijkheden, geschikt om 
dit geheim te verdedigen, tegen 
.opwerpingen uit de natuur- of 
de bovennatuurkunde ontleend. 
LIGNAC , MALEBRANCHE en andere 
geleerden hebben over hetzelfde 
onderwerp, inzigten voorgedra
gen , die voor werktüigelijke en 
stoffelijke natuurkundigen ver
bazend zijn, maar die voor diep 
onderwezen menschen niets 
vreemds hebben. Men kan zelfs 
zeggen, dat geen enkel godsdien
stig geloofspunt in de natuur na
drukkelijker zinnebeelden vindt. 
Nog heeft, men van hem: 1.° 
Projet etc. (Ontwerp eener nieuwe 
werkluigkunde), 1687, in 4. t0; 
— 2.° Nouvelle etc. (Nieuwe 
werktuigkunde), 1725, 2 dl.», 
in 4.»°; — 3.o Nouvelles etc, 
(Nieine gissingen omtrent de 
zwaartekracht), 1692, in 12.m<>; 
— 4.o Elémens etc. (Grondbe
ginselen der wiskunde), 1781, 
in 4.t°j — 'S.» verscheiden an
dere Geschriften, in de Gedenk
schriften der akademie van we
tenschappen. 

VAIUUAS (ANTONIUS), in 1624, 

te Guéret, in Frankrijk gebo
ren, wijdde zich geheel toe aan 
de beoefening der geschiedenis. 
GASTON van Frankrijk, hertog 
van Orleans, vereerde hem met 
den titel van zijnen geschied
schrijver, en verschafte hem in 
1655, eenen post in de bibli
otheek des konings. Hij werkte 
in dezelve met veel ijver, tot 
in 1662 > als wanneer hij eene 
jaarwedde van 1200 livres be
kwam ,' waarvan COLBERT hem 
later weder beroofde. De heer DE 
HARLAY, aartsbisschop van Pa
rijs verschafte hem eene andere 
van wege de geestelijkheid van 
Frankrijk. Deze schrijver over' 
leed in ,1696, verscheiden vro
me legaten nalatende, waarvan 
men zich bediend heeft, tot-het 
fonderen van het collegie, het
welk de Barnabiten te Guéret 
bezaten. Hij leefde steeds als 
een filozoof, eenvoudig in zijne 
kleederen en in zijne meubelen, 
ofschoon hij voor het overige 
wel gegoed was. Zijne Histoire 
etc.( Geschiedenis iian Frankrijk), 
bevat in 15 dl.» in 4. t 0 , eeno 
reekst van 176 jaren van af de 
geboorte van LODEWIJK XI , in 
1423, tot aan den dood van 
HENDRIK III, in 1589, en behan
delt daarenboven de minderjarig
heid van den heiligen LODEWIJK, 
welke een deel beslaat. Zijne 
Geschiedenis der Ketterijen, be
staat uit 6 dl.n, in 4M, Parijs, 
1686—1690, en in 12 dl.* in 
12.^o, 1687—1690. Men vindt 
in dezelve de geschiedenis der 
omwentelingen, in Europamet 
betrekking tot de godsdienst van 
1374 tot 1590, voorgevallen. 
Toen dit werk in het licht ver-
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scheen, vond men er verscheiden 
feilen in. Bij eene ontmoeting 
van MÉNAGE en den schrijver, 
zeide eerstgenoemde hem: » Gij 
hebt eene Geschiedenis der Kei
rijen in het licht gegeven, die 
vol ketterijen is." Zulks belet 
echter niet, dat het in de hoofd
zaak een goed, werk zij 5 men 
erkent in hetzelve den geleerden i 
Zoowel als den godsdienstigen en 
opregt Catholijken schrijver. Nog 
heeft men van hem: 1.° Pra-
iique efc. (Praktijk van de op
voeding der Vorsten, of Geschie
denis van WILLEM DE CROI); 
•— 2.° Politique etc (Staatkunde 
van FERBINANB den Catholijhe); 
— 3.° Politique etc. (Staatkunde 
van het huis van Oostenrijk); 
—'• 4.° Anecdotes etc. (Geheime • 
geschiedenissen van Florence), 
'in 12.m0

 VARIIXAS had in zijne 
jeugd zoo veel gelezen, dat hij 
er het gezigt door verloor. Door 
aangewende middelen "werd het 
eenigzins bij hem hersteld; maar 
het bleef hem zoo zwak, dat 
hij niet dan bij helder daglicht 
kon lezen. Daarom sloot hij 
ook zoodra de zon aan het on
dergaan was , zijne boeken, en 
hield zich met de zamenstelling 
zijner werken bezig. Iloe ge
lukkig zijn geheugen ook zijn 
mogt, was het echter onvermij
delijk, dat het hem dikwijls 
bedroog, en hierin kan men 
den grond vinden van talrijke 
fouten, welke men hem verwijt: 
verminkte eigennamen, klaar-
Mijkelyk valsche feiten, on
nauwkeurige tijdrekening enz. 
üy heeft, aomtps oorkonden 
aangevoerd, die nooit bestaan 
hebben; maar het is to voor

onderstellen, dat zijn geheugen 
zich in de titels bedroog, llij 
verhaalt bijzonderheden, welke 
men als ondergeschoven hoeft 
geoordeeld, wijl men'dezelve 
nergens beschreven vond .* het 
staat te weten, of hij dezelve 
niet uit goede bronnen putte. 
Zijn ijver voor de regtzinnighêid, 
de al te levendige eri waarach
tige kleuren, waarmede hij de 
sektarissen heeft afgeschilderd, 
hebben hem bij de nieuwere 
filozofen bijzonder gehaat ge
maakt, welke alzoo ook niet ten 
achteren zijn gebleven, om de 
gebreken zijner Geschiedenissen 
te overdrijven, en om verschel
den volkomen bewezen feiten, 
als sprookjes te verwerpen. 

VARIÜS, een Latijnsche dich
ter, de tijdgenoot van yiKGitios 
en HOKATIUS, had veel deel aan 
de vriendschap dier beide Be
roemde schrijvers, en aan ae 
goedheid van keizer AUGUSTUS, 
hij schreef Treurspelen,du*®® 
tot ons zijn gekomen. ,«» 
vindt eenige fragmenten zijner 
gedichten in het Corpus foew 
nm van MAITTAIRE. 

VARIET (DOMIMCUS HAÖJ)» 
to Parijs in 1678geboren.wï" 
in 1706, leeraar d e r ^ o « > 
en werkte gedurende zesjare , 
in hoedanigheid van mipswfj? 
in Louisiana. CLBSBSS W D _ 
noemde hem in 1718 tot I J 
schop van Ascalon, e n w 
adjutor van den. neer *» 
J SUKT-OUK, b l S j c h O ^ 
Babylotw, die kort u { 
overleed. Van dit tyd & . 
begon hy het masKu u 
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ten, en zijn verzet togen de bulle 
Unigenüus te openbaren. Hij 
ontving bevel van de Propa
ganda, om zich naar den nun
tius te Parijs te begeven j doch 
in plaats van te gehoorzamen, 
vertrok hij naar Holland, en be
diende te Amsterdam het vorm
sel , krachtens zoogenaamde vol-
magten, hem door de zich noe
mende kapittels van Haarlem 
en Utrecht verleend. VABLET 
begaf zich vervolgens naar Per-
zië; maar de bisschop van Is-
pahan ontving last van den 
Paus, hem elke uitoefening zij
ner bediening te verbieden. Na 
deze eerkwetsing, keerde hij 
naar Holland terug, stelde het 
zegel op zijnen" opstand, ver
achtte de censuren, welke hij 
zich op den hals had gehaald, 
beriep zich op de toekomstige 
kerkvergadering, oefende al de 
bedieningen van het episcopaat 
uit en wijdde te Amsterdam den 
15 October 1724, tot aartsbis
schop van Utrecht, GORNELHJS 
STEENHOVISN, welke wijding, door 
Paus BENEDICTÜS XIII, den 21 
Februarij 1725, als ongeoorloofd 
en afschuwelijk, en de verhef
fing als nietig werd verklaard. 
Hij was het ook die de handen 
oplegde aan de drie opvolgers van 
STEENHOVEN, die evenzeer door 
den H. Stoel geëxcommuniceerd 
werden. Bit gedrag verbitterde 
iedereen: te vergeefs trachtte hij 
zich te regtvaardigen door twee 
Verdedigschriften, die, met de 
bewijsstukken, een zwaar deel 
in 4.*° uitmaken. Be heer LAN-
GUET, bisschop van Soissons, 
toonde er het bedriegelijke van 
aan. Hij overleed in 1742, in 

den omtrek van Utrecht, door 
de Catholijken als een muiteling 
en scheurmaker, en door de 
Jansenisten als een CHR-ÏSOSTO-
MOS beschouwd. 

VARLET (JACOBUS), kanonik 
van Saint-Amê van Douay over
leed in 1736. Men heeft van hem 
Brieven, onder den naam van 
een' Geestelijke van Vlaanderen, 
aan LANGÜET, bisschop van Sois
sons, gerigt, vol van den, sekte-
en partijgeest, en door denzelf
den bisschop weder;legd. 

VAROLI (KQÏÏSTAKS)',' een be
kwame heelmeester en genees
kundige van Bologna, alwaar 
hij in 1543 geboren werd, over
leed te Rome in den ouderdom 
van 32 jaren als lijfarts van 
GREGORIDS XIII, en als hoog-
lêeraar der ontleedkunde. Of
schoon in den bloei zijner jaren 
overleden, heeft hij zich onster
felijk gemaakt door zijne ont
dekking der gezigtzentiwen. 

VARRO (CAJUS TERENTIÜS), RQ-
meinsch consul, even zoo moe
dig als onvoorzigtig, verloor in 
het jaar 216 vóór J. C. door 
zijne schuld den slag van Can-
nes tegen HANMBAii. Wel verre 
dat het volk bij'zijne terugkomst 
te Home hem rekenschap. van 
deze nederlaag zou hebben, ge
vraagd , bewees het hem eene 
groote hulde, wijl hij na zulk 
een groot verlies, het heil der 
republiek niet als. hopeloos had 
beschouwd. 

VARRO (BÏARCUS TERENTIÜS), 
in het jaar 116 vóór J. C. ge-
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boren, was luitenant van Poar-
watts, in den oorlog tegen de 
zeeroovers, en verdiende eene 

• zce-kroon. Minder gelukkig in 
Spanje, zag hij zich genoodr 
zaakt, zich aan CJESAR overte-
geven. Het ongeluk deed hem 
verbannen; maar hij vond eene 
schuilplaats bij CALENUS (zie dat 
artikel). Hij werd honderd jaren 
oud, en bragt zijnen geheelen 
levensloop, in den arbeid en de 
studiën door. Men beschouwt 
hem als den geleerdste der Ro
meinen. Hij verzekert zelf, dat 

. hij meer dan 500 boekdeelen 
over verschillende onderwerpen 
had zamengesteld. De H. Au-
GDSTIROS was een der bewon
deraars der kunde van VARRO; 
maar het is valsch dat hij uit 
de werken van dezen Romein, 
zijne bewonderenswaardige ver
handeling De Civitate Dei, zou 
geput hebben (zie AUGUSTINUS — 
AURELIUS—Heilige). VARRO stond 
in vriendschapsbetrekking met 
CICERO, aan wien hij zijne Ver
handeling óver de Latijjnsche taal 
opdroeg. Hij vervaardigde eene \ 
andere over het landleven De Re 
rustica, die zeer op prijs wordt 
gesteld. Deze beide laatste wer
ken zijn tot ons gekomen. De 
beste uitgaven van het eerste 
zijn van Venetië, 1474, in fol., 
die zeldzaam is, mymRomè, 
1557, in 8.™, met de aantee-
keningen van ANÏONIOS AUGUS-
TIKHS. De verhandeling De Me 
rustica, kwam te Venetië, in 
1472, in fol. in het licht, met 
de overige schrijvers over het 
landleven, waarvan de meest 
gezochte uitgave, is die van 
Uipzïg, 1735, 2 dl.«, in 4,to 

VARRO , de Galliër (TEUEN-
TIUS), een Latijnsch dichter on
der Junus CiesAR, te Atace, 
aan de_ rivier de Aude, in de 
provincie Narbonne geboren, 
vervaardigde een dichtstuk De 
bello sequanico.. Ook bragt hij 
in Latijnsche verzen het dicht
stuk der Argonauten van APOL-
LONIUS van Rhodus. Men vindt 
van hem eenige fragmenten in 
het Corpus poetarum. 

VARUS (QUINTIMÜS), een Ro-
meinsch landvoogd, uit eene 
familie, meer beroemd door hare 
posten, dan wegens haar adel
dom , was eerst landvoogd van 
Syrië, en daarna van Germa-
nië. Zijn zorgeloos beheer deed 
bij ARMINIUS of HERMAN (zie eerst
genoemd artikel), aanvoerder der 
Cheruskers, het denkbeeld ont
staan, de Romeinsche legioenen 
uitteroeijen; hij viel dezelve on
verhoeds op het lijf, versloeg 
ze, en de door schaamte geheel 
verbijsterde VARDS, bragt, in 
het jaar 9 na J. C. zich-zelven 
om het leven. — Hij verschilt 
van eenen anderen ^oirmuos 
VARUS , die in het jaar 205, 
vóór J. C. eene roemrijke over
winning behaalde op MAGO, 
broeder van HANNIBAI. 

VASARI (GEORGE), in 1512, 
te Arezeo in Toskanen gebo
ren, en te Florence, in wf 
overleden, heeft zich in de som -
derkunst slechts eenen middel-
matigen roem verworven; "e 

noodzakelijkheid was de voor
naamste beweegredon, die hem 
tot de uitoefening dier schoon» 
kunstoverhaalde. Intusschen ver-
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schaften hem zijn ijver bij den 
arbeid, de raadgevingen van 
AHDREAS DEL SARTO en van Mi-
cHAët ANGELO , en de beoefening 
van de schoonste stukken der 
ouden, hem gemakkelijkheid en 
smaak voor de teekening; maar 
het koloriet heeft hij al te zeer 
veronachtzaamd. Zeer wel was 
hij met het stuk van versieringen 
bekend, en bezat vele begaafd
heid voor hel bouwkundige. Het 
huis MEDICIS stelde hem langen 
tijd te werk, en verschafte hem 
eene redelijke fortuin. Men heeft 
van hem Levensbeschrijvingen 
der beste Italiaansche schilders, 
beeldhowwersenbouwhunstenaars, 
Florence, 1568, 3 dl.» in4 . t 0 , 
en Rome, 1759, mede 3 dl," 
in 4.t0 Dezelve zijn in het 
Ilaljaanschj met genoegzame be
scheidenheid zamengesteld, maar 
de schrijver is niet naauwkeurig. 
Wijl hij in eenen tijd schreef, 
waarin verscheiden schilders, 
waarover hij spreekt, nog leef
den , zoo is hij er meer op be
dacht geweest, hen te prijzen, 
dan om hunne ware verdienste 
te doen kennen. De heer BOT-
TARI, onder wiens opzigt, de 
uitgave van Rome is geschied, 
heeft er vermeerderingen bijge
voegd , en verscheiden onnauw
keurigheden verbeterd. De tee-
keningen der portretten, welke 
aan het hoofd dezer levensbe-

. schrijvingen gevonden worden, 
zijn volgens sommigen van CAÏ,-
CAR, en volgens anderen van 
VASARI zei ven, en van zijne 
kweekelingen. Het museum van 
het Louvre bezit twee zijner 
schilderijen de Boodschap des 
engels en het Lijdm van J. C. 

De Verhandeling over de sohil-
derkunde, te Florence, in 1610, 
in 4.t0 in het licht gegeven, is 
van GEORGE VASARI, neef van 
den voorgaande, ofschoon meer 
dan een levensbeschrijver dezelve 
aan den oom heeft toegekend. 

VASCONCELIOS (MlCHAël DE), 
zoon van den kanselier P. BAR-
BOSA , werd teLissabon, in 1600, 
geboren, en begaf zich jong naar 
Spanje, alwaar zijne diploma
tische talenten hem de welwil
lendheid van den graaf en hertog 
D'OLIVARÈS verwierven, die hem 
in hoedanigheid van secretaris 
van staat, zond naar de onder-
koningin van Spanje, MARGA» 
RETHA van Savooije, hertogin 
van Mantua, moei van PÉIUP-
PÜS IV. Portugal stond sedert 
het jaar 1680 onder Spaansche 
ovörheersching, in welk jaar 
de hertog van ALBA, het in 3 
.weken tijds voor PHILIPPÜS II 
veroverde. Intusschen torschten 
de Portugeezen sedert lang met 
ongeduld het juk hunner over
winnaars , en ondanks de geheele 
staatkunde van het hof van Ma
drid, wachtten zij slechts den 
gunstigen oogenblik af om aan 
het muiten te slaan. De gele
genheid daartoe bood zich wel
dra aan, en men kan zeggen, 
dat VASCONCEIXOS dezelve slechts 
verhaastte. Als een onderworpen 
slaaf van den hertog D'OHVARÈS 
bragt hij zijne geringste bevelen 
niet alleen ten uitvoer, maar 
ging dikwijls zelfs nog verder. 
Hij was de dwingeland des volks, 
dat hij met knevelarijê'n en be
lastingen overlaadde. Op den 
1 December 1640, maakte eene 
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gewapende menigte, door per
sonen van hooger rang aange
voerd, zich meester van het 
paleis. Laatstgenoemden gaven 
eerbiediglijk aan de onder-ko
ningin te kennen, dat van dien 
oogenblik af, haar gezag had 
opgehouden. Andere zamenge-
zworenen drongen in de kamer 
van VASCONCELLOS door, en 
vonden hem geheel met papieren 
bedekt, in eene kas verborgen, 
die in eènen dikken muur was 
aangebragt. Na hem met ver
scheiden degensteken doorboord 
te hebben, wierpen zij hem uit 
het venster, terwijl zij riepen: 
» Be tiran is dood! leve de vrij
heid en don JUAN IV, koning 
van Portugal!" Het is op deze 
wijze dat Spanje, na een zes
tigjarig bezit, dit schoone ko
ningrijk verloor, zoo wel door 
de dwingelandij van VASCONCEL
LOS, als door de valsche staat
kunde van den hertog D'OLIVARÈS 
en het zwakke en zorgelooze 
karakter van PHILIPPUS IV. VAS
CONCELLOS had kinderen,, die la
ter posten bekwamen, en hunne 
afstammelingen werden onder de 
eerste heeren van Portugal ge
rangschikt. 

VASCONCELLOS. •— ZieCABBEDO 
(MiciuëL en GEOUGE). • 

VASCOSAN (MICHAÖL BE), een 
beroemde boekdrukker te Parijs, 
te. Aswe»s geboren, trad inden 
echt met eene der dochters van 
BAMUS , en werd alzoo de zwager 
van ROBERT EnEKNE) die met 
de and.ere gehuwd was.- VAS-
COSAN wordt, met regt voor 
«en der eerste meesters zijner 

kunst gehouden; De liefhebbers 
azen voornamelijk op de Vies 
etc. (Levens der beroemde mannen) 
en de (Euvres etc. (Zedekundige 
werken) van PLOTARCHUS', uit het 
Grieksch vertaald door AMÏOT, 
welke deze drukker in 1567, in 
13 dl.n in 8.™ in het licht gaf; 

* VASI (JOZEF), een Italiaan-
sche schilder en-graveur, in 
Sicilië, in 1720 geboren. Zijne 
zucht voor de kunsten dreef 
hem naar Rome, alwaar hij les 
nam van de bekwaamste mees
ters, en het hem gelukte zich 
eenen naam te maken, door de 
schoonheid zijner.houdingen, en 
door. de zuiverheid zijner tee-
kening. Hij heeft over de stad 
Rome verscheiden werken nage
laten, volmaakt wel, gegraveerd 
en wel geschreven, en die ten 
titel voeren: Ifi'ln -en uitwen
dige schoonheden van Rome, soo 
wel oude als nieuwere, niet al de 
belangrijkste gebouwen, IMM® 
en fonteinen, bestaande uit,W> 
gravures, Rome, 1747—l?01 > 
~- 2.o Veroverde schat of ae 
hoofdkerken, kerken, begraaf
plaatsen , en andere godsdiensttge 
gebouwen van Rome, ibid.l''°> 
2 dl.*; — 3.o Wcgwijwr %n 
Rome voor de bouw-en beeldbow-
kunde en deschilderkmst,™™' 
1777. VASI overleed in WW. 

VASQUEZ. 
CAS). 

Zie AUON (̂ °* 

VASQUEZ (GABMÖL), een JesuA 
te Rdmonie, in het diocees van 
Cuenca geboren, onderweesniev 
roem de godgeleerdheid te -Sm 
en te Alcala, en eindigde i» 
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1604, zijne loopbaan, in laatst
genoemde plaats. Zijne werken 
zijn in 1620, te Lyon, in 10 
dl.11 in fol. herdrukt. Zijne tijd-
genooten hebben hem genoemd 
den AOGÜSTINUS van Spanje, en 
BESEDICTÜS XIV, noemt hem , 
in zijne verhandeling de Synodo 
dicecesana, het licht der godge
leerdheid. Intusschen vindt men 
in zijne werken eenige niet zeer 

'juiste stellingen, welke de ge-
gewone leer der godgeleerden 
van dien tijd waren, en nut-
telóoze vraagpunten, die het 
toenmaals gebruikelijk was te 
behandelen (zie SUARÈS—FRANC. 
— THOMAS VAN AQÜINO enz.) 

VASSÉ (ANTOMÜS FRANCISCUS 
DE), beeldhouwer des konings 
van Frankrijk, lid der konink
lijke akademie van schilder- en 
beeldhouwkunde van Parijs, was 
te Touïon geboren, en overleed 
te Parijs i in 1736, in' den 
ouderdom van 53 jaren. Hij 
heeft verscheiden kerken met 
de voortbrengselen zijner kunst 
versierd, waarvan men de bij
zonderheden kan vinden inden 
Mereure de France, van 1736. 

VASSÉE. — Zie VASSEUS 

* YASSELIN (GEORGEVICTOE), 
een letterkundige, te Parijs, in 
1767 geboren, beoefende de let
teren met het beste gevolg. Hij 
omhelsde de beginselen der om
wenteling, doch met gematigd
heid. Den 10 Julij 1792 droeg hij 
voor de balie der wetgevende ver
gadering eene redevoering' voor, 
waarin, hi j , na den minister 

XXIV DEEL. R 

SERVAN te hebben aangerand, 
met nadruk het koninklijk voor-
regt verdedigde, hetwelk de 
geheele vergadering in beweging 
bragt. Een der leden beschul
digde hem van aan het ïoumal 
de Paris medetewerken, en een 
der secretarissen van DUPORT-
DBTERTRE te jzijn; maar VASSE-
LIN maakte deze beschuldiging 
krachteloos. Door in de afzonde
ring te leven, ontsnapte hij aan 
het schrikbewind'. In 1796 deed 
hij een geschrift in het licht 
verschijnen, dat veel opspraak 
maakte, en dat ten titel voert: 
Respect etc (Eerbied voor het 
eigendomsregt, of het eenige 
punt van toenadering tusschen, 
vertegenwoordigers en vertegen
woordigden, en tusschen bestuur
ders en bestuurden). Dit is een 
met kracht en stoutheid ge
schreven werk, waarin de schrij
ver het regt tracht te bewijzen, 
dat elke burger moet hebben, 
om zijn land, wanneer het door 
groote ongeregeldheden bedreigd 
wordt, te verlaten. 'Hij spreekt 
te gelijkertijd van het eigen-
doms-regt, waarvan de„_ afwe
zigheid de 'eerste bezitters» 
wettiglijk niet kan uitsluiten. 
Het schijnt niet dat VASSELIN 
in zijnen laatsten leeftijd zich 
met staatkundige aangelegenhe
den bemoeide. Hij overleed in 
1802, en heeft nog verder na
gelaten : 1.° Mómorial etc. (Re-
volutionnair gedenkschrift der 
Conventie of Geschiedenis der 
omwentelingen van Frankrijk, 
van den 20 September 1792, 
tot den 26 Öclvber 1795), Parijs, 
1797, 4 dl,", in' 12.">°i een 
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werk dat bijval vond en zeld
zaam is gewordenj —2.° Cours, 
etc. (Leergang voor het burger
lijke regt), 7 afleveringen, uit
makende één dl. in 8.^< Bit 
laatste is door GDYNEHER in het 
licht gegeven. 

VASSEUR (LE). — Zie LEVAS-
SEÜK. 

VASSEÜS (JOANNES), ymBrug* 
gé, onderwees de schoonelette
ren te Praag, te Evora en te 
Salamanha, alwaar hij in 1562 
overleed. Alom vormde hij 
Icweekelingen voor de godsdienst 
en deugd, zoo wel als'voor de 
ongewijde wetenschappen. Men 
heeft van hem Chronica His-

• panice, Salamanha, 1552, in 
fol., en 'Keulen, 1577, in 8.vo 
Men vindt dezelve ook in het 

Jlispania illustrala etc. van pater 
'ANDHEAS SCHOTT. 

• VASSOR (MicHAèVxE), te Or-
leans geboren, begaf zich inde 
congregatie van het oratorium. 
Daar hij zich door zijne gevoelens 
verdiende onaangenaamheden 
had berokkend, verliet hij in 
1690 genoemde congregatie, be
gaf zich in 1695 naar Holland, 
stak van daar naar Engeland 
over, alwaar hij het anglicanis-
mus omhelsde, en, op verzoek 
van BÖRHET , bisschop van Sa
lisbury, -van den prins van 
Oranje eene jaarwedde bekwam. 
Deze afvallige overleed in 1718, 
in den ouderdom van 70 jaren. 
Hij was gedurende zijn leven 
veracht en werd na zijnen dood 
vvemig betreurd. Men heeft van 
hem eene Verhandeling over de 

wijze mn de godsdienst-geschillen 
te onderzoehen, in 12.™° Maar 
hij is voornamelijk bekend door 
eene Geschiedenis van LODEWIJK 
XIII, vol zonderlinge feiten eiv 
zeer verdachte. bijzonderheden, 
welke van 1710 tot 1711, te 
Amsterdam, in 20 dl.», in 12.™, 
in het licht verscheen. In 1756, 
is dezelve in 7 dl.n, in 4.t0 her
drukt. De schrijver was ten 
huize van milord PORTLAHD, 
toen hij er het eerste deel van 
zamenstélde. Alvorens hetzelve 
in het licht te geven, deelde hij 
het mede aan JACOBIJS BASNAGE, 
zijn' vriend, die hem aanraadde 
dat werk niet te doen drukken, 
wijl het veeleer eene hevige he
keling van levenden endooden, 
dan eene geschiedenis is, en 

• daarenboven in eenen langdra-
digen en loggen stijl is geschre
ven, en zeer gevaarlijke grond
stellingen bevat. LE VASSOR 
verachtte dezen raad. ^Milora , 
PORTLAND, hierover verontwaar
digd, verdreef hem uit zijn ma, 
en BASNAGE brak alle betrekking 
met hem af. Hij verloor alzoo 
door het vermaak om te liegen 
en te beleedigen, zijne fortuin, 
zijne beschermers en zy"n,e.y",n" 
den. BAYLE zeide dat h§M« 
zou hebhen gedaan le W * | 
waar hij was, als" wilde njj 
daardoor te kennen geven, o» 
zijne afvalligheid der hervorming, 
niet tot eere verstrekte. m 
was een man, die eenen W 
zinnigen en ijdelen geest..6.;" 
hevig en onstuimig karakter 
bezat, die zich tot alles " 
staat gevoelde, wanneer het u, . 
doen was, om aan zynen naw 
voldoening te geven, en ^ 
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daarenboven in zijne hartstogten 
dien schijn van eer en gema
tigdheid niet bragt, welke zelfs 
de boosaardigheid en het bederf 
trachten aantenemen. Nog heeft 
men van hem eene zoogenaamde 
vertaling in het Fransch der 
Brieven en Memoriën van FRAN-
CISCUS VARGAS, door PETROS 
MALVENDA, betrekkelijk het con
cilie van Trente, in 8.v0; een 
werk, ondernomen, om die 
groote vergadering der christe
lijke Kerk te lasteren, en tevens 
de beroemde mannen, aan welke 
hij toedicht,, hetgene zij nooit 
gezegd hebben. (Zie VARGAS). 
Be geschriften, doorhem, toen 
hij nog catholijk was, voortge-
bragt, zijn: Traite etc. (Verhan
deling over de ware godsdienst), 
in4.t03 en' Omschrijvingen op de 
Evangeliën van den H. MATTHEUS 
en den H, So&pms, en op de 
brieven van den ïï. PAULÜS. 

* VASSOÜLT (JOANNES BAPTISTA), 
te Bagnolet, bij Parijs, in 1667 
geboren; werd, na den geeste
lijken staat te hebben omhelsd, 
aalmoezenier van mevrouw de 
Dauphine. Hij is bekend door 
eenige werken, bijzonder door 
eene vertaling der Apologie of 
verdediging der christenen, door 
TERTDLLIANÜS, in 4 > , en in 
12.m°; dezelve wordt wegens 
hare getrouwheid ennaauwlceu-
righeid op prijs gesteld. Intus-
schen wordt die van GQURCY nog 
boven die van VASSOULT verko
zen (zie GOURCY). Nog vertaalde 
VASSODLT eenige andere boeken 
van TERTUIXIANUS; maar deze 
vertalingen zijn onuitgegeven 

R 

gebleven. Men heeft verder van 
hem.- Psalmen bij wijse van 
christelijke gebeden. Hij over
leed te Versailles den 24 Jan-
uarij, 1745. 

VAST of WAST (Heilige). — 
Zie VEDASTÜS. 

VATABLE of liever WATEBLED 
of GASTEBLED (FRANCISGUS), hoog
leeraar in de hebreeuwsche taal, 
was, niet te Amiens^ zoo als 
de president DE THOU gemeend 
heeft, maar in een stadje van 
Picardijë, Gamaches genaamd, 
geboren. FRANCISCÜS I benoemde 
hem in 1530 of 1531, tot hoog
leeraar voor het Hebreeuwsch, 
bij het door dien vorst opgerigte 
koninklijke collegie. Hij werd 
vervolgens tot abt van Belhzam 
verheven. Nadat ROBERTETIEISNE 
de Aantcekeningen verzameld 
had, welke hij in zijne open
bare lessen op de H. Schrift 
had gemaakt, nam hij dezelve 
op in zijne uitgave van den bijbel 
van LEO DE JDDA, 2 dl.» in 8.vo -
maar wijl deze aanteekeningen' 
naar men meent, doorgenoem-
den drukker, die tot het calvinis-
mus was overgegaan, verminkt 
waren, zoo werden dezelve door 
de theologische faculteit van 
Parijs veroordeeld. De inqui
sitie van Spanje beval aan de 
godgeleerden van Salamanka, 
dezelve van datgene te zuiveren, 
wat ze kettersch mogten bevat
ten, en stond toe dat zij aldus 
verbeteterd, in 1584 in het licht 
werden gegeven. IIOBERT ETIEN-
NE verdedigde dezelve tegen de 
godgeleerden van Parijs; maar 
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men gevoelt ligtelijk, dat deze 
verdediging door eene belang
hebbende hand neêrgesteld,niet 
meerwaardig was, dan de dwa
lingen , welke de aanteekeningen 
van TATABLE verbasterd hadden. 
Dezelve worden voor het overige 
op prijs gesteld, -wijl zij duide
lijk , naauwkeurig en natuurlijk 
zijn. De laatste uitgave is van 
1729, 2 dl>, in fol. Deze 
geleerde overleed te Parijs, in 
1547. 

VATEAU. — Zie WATTEAU. 

"VATEU (ABRAHAM), in 1684 
geboren, werd door zijne ver
dienste, hoogleeraar in de kruid-, 
en geneeskunde, te Wittemberg, 
zijne geboorteplaats. Hij had 
door Duitsehland, Engeland en 

• Holland gereisd; alwaar de be
roemde Buiscn (zie dat artikel) 
hem vooral de kunst dier schoone 
inspuitingen leerde, welke zijn 
groot talent was. VATER maakte 
zoo wel gebruik van de lessen 
van RMSCH, dat hij, na zijn 
leerling te zijn geweest, zijn 
mededinger werd. Deze bekwame 
man overleed in zijne geboor
teplaats, .in 1751, als lid der 
akademie van natuuronderzoe
kers der koninklijke maatschap
pij van Londen,.en van die van 
Pruissen. Men heeft'van hem 
een aantal akadeniische redevoe
ringen en eenige bijzondere ver
handelingen in het Latijn ge
schreven, onder welke men 
onderscheidt: 1.» .Over het nut 
der ontleedkunde, tegen degene, 
welke beweren, dat de genees
kunst , in het algemeen geene 
vorderingen heeft gemaakt, ge-

evenrédigd aan het belang dat 
men in de.ontleedkunde stelt: 
hetwelk niet dan al te gegrond 
schijnt (zie HEBOPHILUS); — 2.» 
Joannis Curvi Semmcdi Pugillns 
rerum indicarum, Wittemberg, 
1722, in 4 > ; — Sfi Beschrij
ving van het kabinet van Ruisen 
en van de voornaamste kabinet
ten der natuurlijke historie in 
Duitsehland. Men heeft de be
schrijving van het zijne geleverd, 
onder dezen titel: Vaterie Mu
seeuw, anatomicum proprium, 
in 4.t0 

VATTEL (EMER DE) , in 1714, 
in het prinsdom Neufchatel in 
Zwitserland geboren, is de schrij
ver van eenige verhandelingen 
over de natuurkunde en regts-
geleerdheid. Zijn voornaamste 
werk is het Regt der volken ot ae 
Grondbeginselen $an de wet der 
natuur, toegepast op het gedrag 
der natiën en dei" vorsten, il^°> 
2 dl.» in 4.*% en 3 dl." in 12.™°j 
een oppervlakkig en hoogdravend 
werk, dat de dweepzucht van den 
sektegeest, met de dwalingen 
van het deïsmus vereewgtj ae 
godsdienst wordt in hetzelve ais 
eene zaak der staatkunde en 
zelfs der luimen behandeld. Men 
onderzoekt in hetzelve op eene 
ernstige wijze, wat den vorsi 
te doen staat, wanneer d s««" 
hare godsdienst moede «cm » 
eene andere verlangt. Trotscn o\ 
den bijval der fllozofen, kj«m 
hij in. 1765 te Brussel, W™ 
zich aan bij in betrekking staand 
personen, om do wetgeving e" 
de nationale begrippen te ver 
basteren, en om ajjne oncnr» 
lelijke regtsgeleerdheid, W-
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deïsmus en zijne dweepzucht 
ingang te doen vinden. Maar 
de voorwaarden welke hij vor
derde , om aan de Belgen eene 
zoo uitstekende dienst te bewij
zen , deden hem manibus vacuis 
afwijzen, vooral nadat de kei
zerin, MARIA THERESIA, had te 
kennen gegeven, dat deze ge-
1 uitzoekende advokaat haar zeer 
mishaagde. VATTEL werd ge-
heimraad van den keurvorst van 
Saksen, en overleed te Neuf-
chdlel, in 1767. In eene, in 
1768 gedrukte verhandeling heeft 
de abbé CAÜSSIN-, lid der aka-
demie van wetenschappen van 
Brussel, eenige dwalingen van 
VATTEL wederlegd, maar deze 
zijn de geringste en,de meest 
onverschillige; hij zou, had hij 
aan zijnen ijver den teugel wil
len vieren, en ware hij minder 
ingenomen geweest met een' 
schrijver, die men niet anders 
dan als een' gebrekkigen aap 
van GROTIUS en PUFENDORF, en 
eenen tegenstrijdigen en gevaar
lijken publicist kan beschouwen, 
er vele andere en meer gewig-
tige gevonden hebben. 

VAUBAN. — Zie de artikels 
PRESTRE. 

* VAUBERT '(LUCAS), een Je-, 
suit, te Noyon, den 8 October 
1644 geboren, begaf zich den 
21 September 1662 in de maat
schappij. Na zijn noviciaat te 
Parijs te hebben völbragt, werd 
hij met het onderwijs belast, 
en wel achtereenvolgend met de 
humaniora, de rhelorica, en de 
filozofie, Den 2 Februarij 1678, ! 

legde hij de vier geloften'af, 
en 'bepaalde hij zich voorname
lijk tot de prediking. Hij oefende 
tegelijkertijd verschillende posten 
uit, want hij werd lector en 
later prefekt der kostgangers, 
in het collegie van LODEWIJK 
den Groote te Parijs. Zijne 
voornaamste werken hebben alle 
eene geestelijke strekking en 
zijn: 1.° Exercices etc. (God
vruchtige oefeningen voor de le
den der gedurige aanbidding van 
het allerheiligste Sacrament) f 
Parijs-, 1699, in 12.m°, her
drukt, ibid. 1711, zelfde for
maat ; — 2.° Traite etc. (Fer-
handeling over de communie of 
Handleiding om waardiglijh te' 
communiceren), Parijs, 1704 , 
in 12.mo; — 3.o la Dévotion etc. 
(De godsvrucht tot onzen 'Heer 
J. C. in de Eucharistie), Parijs, 
1706, 2 dl.» in 12.*>°, dikwerf 
herdrukt; — 4.° Serenissimo 
duci Enguinensium post captum 
Limborgum et liberatam obsidi-
one Hagenoani, Carmen, Pa
rijs, 1673, in 4.*° Het schijnt 
dat dit het eenige gedrukte 
dichtstuk is, dat men van pa
ter VAUBERT bezit. Hij overleed 
te Parijs, den 5 April 1716. 

VAUCANSON (JACOBUS DE) , te 
Grenoble, in 1709 geboren, heeft 
zich onder de werktuigkundigen 
der 18.° eeuw, eenen beroemden 
ntfam verworven, en was lid 
der koninklijke akademiö van 
wetenschappen van Parijs. Er 
zal welligt niemand zijn, die 
niet van zijne automaten heeft 
hooren spreken [zoo als van 
zijne bijzonder kunstige eend, 

3 
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die al de bewegingen eener le
vende of natuurlijke maakte, 
het voor haar gestrooide voedsel 
opnam en langs den natuurlij
ken weg weder ontlastte, van 
den schalmeispeler, en vanden 
beroemden fluitspeler, van na
tuurlijke gestalte, wiens lippen 
en vingers zich regelmatig op 
de fluit bewogen]; maar de voor 
den staat meer nuttige en meer 
kostbare werken, zijn de werk
tuigen zijner vinding, in Langue-
doe en elders tot het haspelen van 
zijde in gebruik. Hij overleed te 
Parijs, den 21 November 1782. — 

VATJGE (Giir.Es), priester van 
het Oratorium, te Berec, in 
het diocees van Fannes geboren, 
onderwees met roem de school
wetenschappen en de rhetorica, 
on later de godgeleerdheid, in 
het seminarie van Grenoble. De 
kardinaal I E CAMUS, bisschop 
dier stad en MoNT-MARTW,zijn 
opvolger, hebben zijne talenten 
grootelijks op prijs gesteld. Pa
ter VADGE, onder den arbeid en 
de jaren gebukt, nam zijn' in
trek , in hel gesticht van' het 
oratorium te Lyon, alwaar hij 
zeer hoog bejaard, in 1739 over
leed. Zijne werken zijn: 1° 
Cateohisme etc. (Catechismus van 
Grenoble); — 2.° Le directeur 
etc. (De geioetensbesluurder der 
boetvaardige zielen), 2 dl.», in 
12.»»; — ,3.o Traite ete. (yer. 
handeling over de christelijke 
'WW), legen den geest van klein-
nioedigheid en wantrouwen, en 
tegen ae_ overdreven vrees, in 
ir Dit diepzinnige en bon
dige werk, vol zalving en licht, 
is m het Itahaansch vertaald, 

door LODEWIJK RICCOBOM. Men 
heeft er eene nieuwe uitgave 
van geleverd, in 1777; — 4° 
Eenigé geschriften over de zaken 
van den tijd, -waaruit men kan 
ontwaren dat hij met de aan
hangers van de Janseniste partij 
verkeerde. 

VAUGELAS. — Zie FAVRE(CUU-
DIUS). 

VADGOKDY. — Zie ROBERTDE 
VAÜGONDY. 

VAUGUYON. — Zie. QDÉLEN , 
hertog van la Vauguyon. 

VAÜHORIÈRE (PETRUS B'OBTI-
QDE, heer vanjj een edelman 
uit Apt, in Provence, kwam te 
Parijs, alwaar hij "door zijnen 
geest den post verdiende van 
onder-directeur eener letterkun
dige akademie of liever( bonte 
vereeniging, door den abbé D AB-
BIGNAC zamengesteld. Hij over
leed zeer arm, in 1693. Zyne 
regtschapenheid, zijne beschei
denheid en zijne vrolijkheid, 
verschaften hem meer a a n l ^ n ' 
gers, dan zijne boeken. Men 
heeft van hem: 1." Urt etc. 
(Be kunst om in den omgang te 
behagen), in .12.""), vrij goed; 
— 2." eene vrij slecht gekozene 
verzameling, in 4dl.n,iö.1^-, 
van Harangues etc. (Redevoerin
gen over allerlei onderwerpen, 
met de kunst om deselve zamw 
tcstellen); — 3.° eene verza
meling van Brieven met dé mjp1^ 
om dezelve te schrijven, 2 dl. i 
in 12.™ j _ 4.o eenaantal lang
dradige en van alle waarschijn
lijkheid ontbloote Romans. 

http://Giir.Es
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VAUQUELIN. — Zie FRESNAÏE 
(LA). 

VAUQUELIN BES IVETAUX. — 
Zie IVETAÜX. 

* VAUQUELIN (LODEWMK NICO-
LAAS) , een beroemde scheikun
dige, den 16 Mei 1793, te 
Saint - André - d! Hébertot (Calva-
dos), uit eene geringe familie 
geboren, en in dezelfde plaats, 
in 1830, overleden, begaf zich 
in den ouderdom van 14 jaren 
te Rouanen in dienst bij eenen 
artsenijbereider. Het was aldaar 
dat hij smaak voor de weten
schap opvatte, aan welke hij later 
zijnen roem te danken had. In 
1779, begaf VAUQUELIN zich 
naar Parijs; zijne buitengewone 
inspanning bij de studie haalde 
hem eene ziekte op den hals, 
ten gevolge waarvan hij in een 
Godshuis ter verpleging werd 
opgenomen. Daarna kwam hij 
op nieuw bij een' apothekar, al
waar FOUCROY, die hem zag, ge
negenheid voor hem opvatte, en 
hem aan zich verbinden wilde. 
VAUQUELIN had weldra eene apo
theek voor zijne eigene rekening 
en het duurde niet lang of hij 
maakte zich door zijne werken 
bekend. Hij werd achtereenvol
gend inspecteur der mijnen, 
keurmeester van goud- en zilver
werken, lid der oude akademie 
van wetenschappen, daarna van 
het instituut, ridder der orden 
van het legioen van eer en van 
den H. MICHAÖL , onderwijzer bij 
het museum der natuurlijke 
historie, en bij de koninklijke 
school voor de arsenijbereidkun-

de, hoogleeraar der geneeskun
dige faculteit, en van het col-
legie van Frankrijk, lid van 
een aantal geleerde genootschap
pen. De schrijvers, die over de 
scheikunde handelen, halen el-
ken oogenblik zijnen naam aan, 
en werkelijk heeft hij door zijne 
geleerde aanmerkingen, en zijne 
oordeelkundige nasporingen, een 
groot licht over deze wetenschap 
verspreid. Het departement van 
Calvados had hem in zijne laat
ste jaren, eene eervolle getuigenis 
van vertrouwen gegeven, door 
hem tot deszelfs afgevaardigde te 
verkiezen. Vóór zijn overlijden 
had VAUQUELIN zijne toevlugt 
tot de H. Sacramenten en andere 
troostmiddelen der godsdienst 
genomen. . Op zijnen -hoogleer-
aarsstoel, ondervond hij eenige 
moeijelijkheid om zich uitte-
drukken; maar hij was eenvou
dig, methodisch, en bezat het 
talent der ontleding. Deze ge
leerde heeft ex professo niets in 
het licht gegeven dan het Ma-
nuel etc. (Handboek voor den 
goud- en zilverkeurder), 1812, 
in 8.™ Maar hij heeft Verhan
delingen nagelaten, voorkomen
de in de dnnalesdechimie, in 
het Journal des mines, in de 
Annales du museum,_ in het 
Jonmal de Physique, indeUw-
cyclopédie méthodique, en in de 
Remieils de Vacadémie des scien-
ces. De belangrijkste zijn: 1.° 
Sur etc. (Over de natuur van 
den aluin (Annales de chimie), 
1797; — 2.o Over de nieuws 

• bergstoffelijhe zelfstandigheid in 
het roode lood van Siberië be
vat, ibid 1798.— Sfi-BeschrQ-

4 
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ving der Bresilie-aarde, ibid. 
Deze aard-soort was vóór VAÜ-
QÜËHN onbekend; — 4.° Ver
handelingen over de pis, geza
menlijk met FOURCROY, ibid. 
1799 - _ ' 5.° Over het water 
in het vlies, dat onmiddellijk de 
vrucht omringt (Amnips) bij de 
vrouwen en de koeijen; ibid. — 
6.o Over het Spiesglas of de 
antimonie, ibid; — 7.° Over 
de steenen, die gesegd worden 
van den hemel te zijn gevallen, 
ibid 1803; — 8.° Over het pla
tina of wit goud, gezamenlijk 
met FOURCROY, ibid, 1804; — 

' 8.° Over het beslaan van een 
nieuw phosphoriek aardachtig 
zout, in de beenderen van die
ren, enz., gezamenlijk met FOUR
CROY, ibid, 1807; — 10.°Ont
leding der hersenstof van den 
mensch en van eenige dieren, 
ibid, 1812; — Iï.° Ontleding 
van de pis des struisvogels, en 
proefneming op de uitwerpselen 
van eentge andere vogelgeslach-
teh, gezamenlijk met FOURCROY 
(Annales du museum d'histoire 
naturelle), Parijs, 1811, enz. 
enz. VAUQUEMX was in 1788 een 
'der stichters van de beroemde 
maatschappij van vrienden der 
wetenschappen. 

VAUVENARGOES (LUCAS DE CLA-
HERS , markies DE), te Aix, 
den 6 Augustus 1715, uit eene 
adellijke familie van Proveme 
geboren, diende reeds vroegtijdig, 
en werd kapitein bij het regi-
mem, des konings. De terugtogt 
van traag, langs eenen jjsweg 

, van 30 mij-tea, haalde hem he° 
vige ziekten_ op den hals, die 
bem het gezigt deden verliezen, 

en reeds in 1747, zijnen dood 
ten gevolge hadden. Wij bezit-
zitten van hem eene Inlroduc-
tion etc. (Inleiding tot de kennis 
van den mensehelijken geest, 
gevolgd door overwegingen en 
grondregels), Parijs, 1746, in 
12.rao Er komen; goede zaken 
in voor, die echter doormengd 
zijn met tegenstrijdige en soms 
niet zeer godsdienstige aanmer
kingen ; het is hierdoor dat hij 
verdiend' heeft door VOLTAIRE 
genoemd te worden, een wonder 
van ware wijsbegeerte en ware 
welsprekendheid. Om zich den 
lof van den grooten filozobf des 
té vaster té verzekeren, heeft 
VAUVENARGÜES, in de tweede 
uitgave, die hij van zijn werk 
heeft geleverd, deze belangrijke 
zinsnede weggelaten:» NEWTON , 
PASCAL , BOSSÜET , RACIKE , FË-
NÉLON, dat is te zeggen, de 
meest-verlichte mannen der we
reld , in de wijsgeerigste aller 
eeuwen, en in de kracht van 
hunnen geest en van hun leven, 
hebben in JESÜS CHRISTUS ge
loofd ; en de groote CONDE her
haalde al stervende deze edelo 
woorden: Ja wij zullen tiOQ 
zien, zoo als Hij-is: Sicutiest, 
facie ad faciam." Er beslaan 
verscheiden uitgaven van VAUVE
NARGÜES : eene door den neei 
FORTIA, 1797 ,2d l . n inU™ > 
[eene andere van SUAR» , 18U°' 
2 dl." in 8.vo; waarin vermin
kingen'voorkomen, en waan» 
de uitgever tracht te bewijzen, 
dat VAUVENARGÜES een ongeioo-
vige was. Ook komen dezelve 
voor in het mvkMoralistesl<ran-
cois, Parijs 1834, gr: » » • • 
en wel met aanteekemngen vau 
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VoLTAIRE , MoRELLET , FoRTIA,' 
SUARD en BRIÈRE]. De filozofen 
beschouwen hem als een' der 
hunnen, en in de daad er zweemt 
in eenige plaatsen zijner geschrif
ten eene tint van philosophisme 
(men leze zijn artikel in het 
JLycée van LA HARPE); [doch 
andere stukken wederspreken dit 
vermoeden, zoo als bijv. zijne 
Méditation etc. (Overweging,over 
het geloof), welke met een Ge
bed tot God eindigt. De werken 
van VAÜVEKARGUES zijn door de 
filözofische schrijvers al. te zeer 
geprezen. Zijne Inleiding tot de 
kennis van den menschelijken 
geest, biedt slechts fragmenten 
van verschillenden aard aan, 
welke bouwstoffen waren van een 
groot werk, dat de aanhoudende 
ziekte des schrijvers, gevolgd 
door eenen vroegtijdigen dood, 
hem niet toelieten, teneinde te 
brengen. Zijn beste werk is de 
Becueil etc. (Verzameling zijner 
grondspreuken), waarin men 
noch het zinrijke, noch het 
schilderachtige van LA BRUYÈRE , 
noch het afgemetens der be
woording van DDCLOS aantreft, 
maar hij heeft meer verbeeldings
kracht, in den stijl van dezen 
laatste, en spreekt beter tot 
de ziel, dan een van beide]. 

* VAUVILLIERS (JOANNES FRAN-
CISCUS), een ervaren kenner der 
Grieksche taal, te Parijs, den 
24 September 1737, geboren , 
was de zoon van JOANRES VAU
VILLIERS, hoogleeraar in de wel
sprekendheid, aan de univer
siteit van Parijs, en die latei-
lector des konings, en hoog

leeraar in het Grieksch bij het 
koninklijk collegie werd. De 
jonge VAUVILLIERS verliet zijne 
ldassen met zoo vele kennissen 
verfykt, dat hij reeds vroegtij
dig zijnen vader in deszelfs les
sen bij. de universiteit kon ver
vangen. In 1766, werd hij 
benoemd tot adjunct van den 
abbé VATRY , toenmaals titularis 
van den leerstoel voor het 
Grieksch l)ij het koninklijk col
legie. In ,1669 volgde hij hem 
op, en werd hij lid der akademie 
van opschriften en schöone let
teren. VAUVILLIERS deed zich 
opmerken door zijne godsdien
stige grondbeginselen, op een 
tijdstip, waarop dezelve zeld
zaam begonnen te worden, on
der diegene, welke de weten
schappen beoefenden. Hij hield 
zich voor hel overige enkel bezig 
met zijnen leerstoel, en met 
wetenschappelijke onderwerpen, 
en het is waarschijnlijk dat hij 
zich nimmer met iets anders zou 
hebben bezig gehouden. In 1789, 
werd ' hij tot plaatsvervangend 
afgevaardigde bij de algenïeene 
staten benoemd. Hij was god
vreezend en koningsgezind, en 
toch werd hij bij de oprigting 
der mairie van Parijs, tot ad-
jünct-maire benoemd. In deze 
hoedanigheid zat hij voor in het 
bureau der levensmiddelen, met 
de approviandering der hoofdstad 
belast. Hij vervulde deze moei-
jelijke taak met denaauwgezetste 
regtschapenheid. Verscheiden 
malen werd hij aan de havens 
en op de publieke pleinen aan 
den haat en de beleedigingen 
des gemeens blootgesteld. Overal 

5 
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waar eenig oproer was, vertoonde 
hij zich met kalmte, en indien 
hij zijne welsprekende stem kon 
doen verstaan, was hij zeker 
van te overtuigen. Bij' de Ont
dekking echter van het beruchte 
Roode Boek, vond hij er zich 
voor eene som van 5,000 francs 
op gebragt. Dit was toenmaals 
eene misdaad. VAUVILUEKS gaf 
betrekkelijk deze gratificatie eene 
aannemelijke verklaring, endeed 
zien, dat dezelve niet anders 
dan eene billijke schadeloosstel
ling was. Desniettegenstaande 
eene betrekking moede, die niets 
dan gevaren aanbood, diende hij 
in 1791, zijn ontslag van den 
post van administrateur in. In 
1797, vond hij zich betrokken 
in de zamenzwering van BROT-

TIER, e n IiAVILLEHEDRNOIS, als 

algemeen directeur der approvi
anderingen in het plan dier za
menzwering. Voor de crimineele 
regtbank van Seine-en-Oise ge
voerd, werd hij er vrij gespro
ken. Bij het nazien zijner pa
pieren vond men eene memorie 
over de vertegenwoordigende 
vergaderingen, met betrekking 
tot welke, de minister van po-
licié COCHON , in Februari), een 
verslag aan den raad der Vijf
honderden indiende. In April 
van hetzelfde jaar, verkoos het 
dept, van Seine-en-Oise hem tot 
«d van dien raad, en op den 
* September (18 Fructidor) daar
opvolgende, bevond hij zich on-
oer het getal dergenen, welke 
i u t o t , d e verbanning veroor-
< ™ \ H l J ws gelukkig genoeg 
om -awh aaa de uitvoering des 
besluits te onttrekken. Hit had 
zich naar Zwitserland begeven, 

en ontving aldaar eenen brief 
van PAUL I keizer van Rusland, 
die hem eene vestiging in zijne 
staten aanbood. Bij zijnen door-
togt te Berlijn, om zich naar 
Petersburg lebegeven, werd hij 
door de toenmaals zich aldaar 
bevindende Franschen, met al 
den eerbied en de gevoelens van 
achting ontvangen, welke zijne 
persoonlijke verdienste, en het 
door hem. gehouden gedrag ver
dienden. PAUX I ontving hem 
met onderscheiding, en leende 
hem eene jaarwedde toe van 
4,000 roebels. Niet lang had 
hij er genot van, daar hij te Pe
tersburg reeds in 1801 overleed. 
Men heeft van hem, de volgende 
werken: 1.» Lettre etc. {Brief 
aan de schrijvers van het Jour
nal des savans, over HORATIDS), 
1767, in 12.™>; - 2.° Exa
men etc, (Geschied- en Staat
kundig onderzoek van het_ be
stuur van Sparla, of Bruten 
over de wetgeving MWLÏCWBGOS , 
in antwoord op de twijfelingen, 
door MABLY voorgesteld), \"w > 
in l2,mo; _ 3.° Essat etc, 
(Proeve over PINDARUS, bevattende 
eene vertaling van dien dichter, 
met eene beredeneerde ontleding, 
en geschied-, staat- en taalkun
dige aanleekeningen), het geneei 
voorafgegaan door eene vernan-
deling over PINPA.RUS , en oe 
ware wijze om Ie vertalen, l< '*> 
in 12.»°, 1779, in 12.*° S T" 
ifi Ludovici XV, laudatio]^ 
nebris, 1774, in 4. t0; - »' 
SophoclisJragcediceseptemgrW 

cum interpretatione latma 
scholüs veteribus ac nom;f^ 
curavit Gapperonnier; eoaejw 
(o, cdidUnotas, prwfalionem^ 
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indicem adjecit J. F. VAUVILLIERS, 
1781, 2 dl.» in 4.*° j — 6.° 
Idylle'etc. (Herdersdicht op de 
geboorte van den Dauphin), 1781; 
— 7.° Abrégé etc. (Kort begrip 
der algemeene geschiedenis), in 
platen, met daarop betrekkelijke 
verklaringen, 1787, en volg. 
jaren, 1 dl. gr. in 8.™; — 8.° Vies 
etc (Levensbeschrijvingen voor 
de verzamelingen van portretten, 
der beroemde,mannen en vrouwen 
aller natiën), door DÜFIOS, 1787, 
in fol.; —9.° Extraits etc. (Uit
treksels van verschillende Griek-
sche schrijvers, ten gebruihe der 
militaire school), met de Fran-
sche vertaling, en de taalkundige 
verklaringen der woorden, 1788, 
6 dl.» in 12.™; — 10.° Xe 
témoignage etc. (De getuigenis 
der rede en des geloofs over de 
burgerlijke constitutie der gees
telijkheid enz.), Parijs, 1792, 
in 8.vo; — il.o Doctrine etc. 
(Leer der theologanten of 2.° 
gedeelte der Getuigenis), 1792; 
— 12.° Questions etc. (Vraag
stukken betrekkelijk de eedenof 
staatkundige beloften in het al
gemeen, en in het bijzonder 
betrekkelijk de geloften van eeu
wigen haat aan het koningschap); 
een nagelaten -werk; Bazel, 1794, 
in 8.™ Hierbij zou men kunnen 
voegen de Mémoire of het the
oretisch werk over de vertegen
woordigende vergaderingen, waar
van wij boven hebben gesproken. 
Dit geschrift bood eene verza
meling van algemeene denkbeel
den aan over de vorming, de 
zamenstelling en de regtsmagt 
der vertegenwoordigende verga
dering. Het schijnt dat de schrij
ver van gevoelen was, dat de 

beste wijze van vertegenwoordi
gend bestuur zoude zijn, de 
regtsmagt in eene altijd blijvende 
vergadering te vereenigen. 

' * VAÜX (Noëli BE JoURM , 
graaf van), maarschalk, van 
Frankrijk / in 1705, op het 
kasteel Faux, in het diocees 
van Puy, uit eeneh zeer armen 
tak, der oude en adellijke fa
milie van JOÜRDA , oorspron
kelijk van Gévaudan, in Velay 
gevestigd, geboren., In 1724, 
als luitenant bij het regiment 
van Auvergne, in dienst getre
den, was hij tegenwoordig bij 
de belegeringen van Pizzighetone 
en het kasteel van Milane; in 
1734 kapitein geworden zijnde t 
bevond hij zich bij den aanval 
van het kasteel van Colorno, 
en werd in de veldslagen van 
Partna en Guastalla gekwetst. 
In 1738, stak hij naar Corsika 
over, en voerdein 1739, het hevel 
te Corté, met eene afdeeling van 
tweehonderd manschappen van 
zijn regiment. In het klooster van 
Gersamani, door tweeduizend 
Corsikanen aangevallen, werd 
hij door twee geweerschoten ge
kwetst, doch het gelukte hem 
echter zijnen post te behouden, 
Nadat het regiment van Auvergne, 
in' 1743, naar Bohème was ge
zonden, onderscheidde zich de 
graaf DE VAÜX, bij de verdediging 
van Praag: met achthonderd 
manschappen, in den bedekten 
weg der stad gedetacheerd, dreef 
hij aldaar den vijand verscheiden 
malen terug, en verliet dien 
post niet dan na den afloop van 
het beleg. De bewijzen van 
moed en beleid, welke'hij aldaar 
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gaf, verschaften hem het bevel 
over het regiment van Jngou-
mois. In 1744 en 17,45 bij den 
staf des legers geplaatst, was 
hij tegenwoordig bij de belege
ringen van Menen, Iperen en 
Veurne, bij het gevecht van 
Rietzvaux, bij het beleg van 
Friburg, bij den slag van Fon-

•- tenoy, en onderscheidde zich 
•* bij de belegeringen van Doornik 

en Dendermonde, hetwelk hij 
met 1500 man-besehermde. Tot 
belooning voor zijne diensten 
benoemde hem de koning tot 
bevelhebber van Oudenaarden. 
Toen de maarschalk van Saksen 
liet beleg van Brussel ondernam, 
werd de graaf DE VABX , aan 
het hoofd van vijfduizend man, 

•̂  met den overtogt van het kanaal 
van Fifoorcfe» belast; hij maakte 
twee-honderd krijgsgevangehen 

*• in de wijkschansen, wierp eene 
brug over het kanaal, en bij de 
berenning der stad, werd hij in 
eene der voorsteden derzelve 
gedetacheerd, op twee honderd 
schreden afstands der grachten, 
die hij met verschansingen dekte. 
Na de inneming der stad, be
lastte de maarschalk hem , om 
het berigt daarvan aan den koning 
overtebrengen, die hem tot bri
gadier benoemde, en hij diende 
in deze hoedanigheid, bij de 
belegeringen van Antwerpen en 

\ Namen, en in den slag van 

P Rocouas. In 1747 vertrouwde 
men hem de insluiting van Sas 
mn Gend toe: met 6,000 man
schappen , maakte hij alle toe-
bereidsektt, om dit beleg te be-
S 6 " ' ^werde een fort en 
maake.200 krügsgevangenen. 
Bij het beleg van Bcrgen-op Zoom, 

werd hij door eene bom-scherf 
getroffen. Andermaal naarCor-
siha gezonden, om er zich aan 
het hoofd der troepen te plaatsen, 
werd hij tot, luitenant-generaal 
benoemd, en in 1760 bij het 
leger van den maarschalk DE 
BHOGUE geplaatst. Hij was bij 
den slag van Corbach tegenwoor
dig, werd met de verdediging 
van Friedberg belast, en voerde 
het bevel over eene colonne, 
die de verschansingen van Cassel 
aantastte, en er de vijanden uit 
verdreef; in de maand Augustus 
daaropvolgende, ontving hij be
vel, om de achterhoede, vaneen 
uit tien-duizend man bestaand 
corps aantetasten, en hij dreet 
dezelve op de vlugt. Op het 
einde van dezen veldtogt tot 
bevelhebber van GöttingenhQ-
noemde werd hij in die stad 
berend, door het leger van prins 
FERDIKAND van Préssen: m 
herhaling viel hij op de troepen 
aan, die in de naburige dorpen 
verschenen waren, hakte een 
gedeelte derzelve in de pan. 
maakte-het andere krijgsgevan
gen, en noodzaakte eindelijk 
prins FEBMNAND het beleg op te 
breken, na hem bij verschillen- . 
de uitvallen, meer dan am 
duizend man ontweldigd ie beo-
ben. In 1762, deed hij op nieuw 
zijne dapperheid uitblinken, m 
het gevecht van Johanmsberg, 
en in dat, hetwelk hij met de» 
markies DE POYAKNE aan de iigw 
vijandelijke troepen W^JZ 
1764, tot commandeur der ome 
van den H. LODEWIJK benoem", 
werd de graaf DE VAüxinl'.^ 
ter onderwerping van vorsif 
gezonden, dat lot dusverre, 
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eenen onoverwinnelijken tegen
stand had geboden. Hij "landde 
aldaar den 9 April, sloeg de Cor-
sikanen den 5 Mei, maakte zich 
meester van hunne legerplaats 
van St. Nicohas, en verdreef 
hen den 7 van de hoogten Van 
Sento, alwaar hij zijn hoofd-

' kwartier vestigde. Nadat de Cor-
sikanen op den 8 derzelfde maand, 
beproefd hadden, om de leger
plaats der Franschen te over* 
rompelen , werden, zij met een 
aanmerkelijk verlies teruggedre
ven, en den 14 Junij was de 

• graaf DE VAUX meester van het 
geheele eiland (zie PAOM.) In 
ae Gedenkschriften van DOMOÜ-
BIEZ vindt men bijzonderheden 
over dezen veld logt; deze ge
neraal, aan wien men eene groote 
militaire bekwaamheid niet kan 
betwisten, zwaait billijken lof 
aan den graaf DE VAOX toe. 
Deze overwinning, de eenige-
die uit de regering van LODE-
WIJK XV is behouden gebleven, 
had invloed op het lot van 
Frankrijk; op den 15 Augustus , 
van hetzelfde jaar (1769), werd , 
te Ajaccio NAPOLEON BONAPARTE j 
geboren. DE VAUX werd ach

tereenvolgend geplaatst bij de 
generaliteit van Parijs, bij de 
afdeelingen van Provence en den 
Elzas, en in het kamp van 

• Vossieux. In 1779 en 1780 
voerde hij het bevel over het 
leger der kusten van Bretagne 
en Normandije. De bewijzen 
*van moed en beleid, die hij 
gedurende bijna zestig jaren had 
gegeven in negentien belegerin
gen , tien gevechten en vier veld
slagen, verwierven hom de waar
digheid van maarschalk van |j 

Frankrijk, hem door LODEWIJK 
XVI, den 14 Junij 1783 op
gedragen. Naar Dauphiné ge-' 
zonden, om er de eerste gistingen 
der omwenteling te dempen, 
overleed de maarschak DE VADX 
te Grenoble, den 14 September 
1788. Een ijverige onderhouder 
der lucht, gestreng, maarregt-
vaardig en menschlievend, on
baatzuchtig, een vijand van die 
trptsehe toerusting, welke een 
leger evenzeer verwijfd maakt, als 
zij aan hetzelve tot last strekt, gaf 
de maarschalk DE VAUX gedurende 
zijn geheele leven het voorbeeld 
der militaire deugden, en vooral 
eene naauwgezelte regtschapen-
heid. Na bevel te hebben ge
voerd over de onderneming, die 
tegen Engeland bestemd was, 
bleef hij in 1781, nog aan het 
hoofd der in Bretagne vereenigde 
troepen, op het einde van de 
eerste dienstmaand, kwam de 
schatmeester des legers hem 
dezelfde som brengen, welke hij 
hem in het vorige jaar voor de 
gelijke maand had uitbetaald: 
» Ik moet er slechts de helft 
van hebben, zeide de graaf DE 
VAUX; wijl ik dezelfde uitgaven 
niet meer te doen heb, heb ik 
ook dezelfde bezoldiging niet 
meer noodig:" en hij' schreef 
dadelijk in dien zin aan den 
minister van oorlog: deze ant
woordde hem, dat hij zijnen 
brief onder de oogen des konings 
had gelegd, en dat Z. M. wilde, 
dat hij de geheele som zoude 
ontvangen, als bewijs van's vor
sten tevredenheid, over zijne 
diensten. » Ik kan schreef do 
graaf, dit bewijs van de goed
heid des konings niet aannemen* 
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en dit zal het eenige bevel van 
Z. M. zijn, waaraan ik gedurende 
den geheelen loop, mijns levens, 
heb geineend, niet te moeten 
gehoorzamen." De maarschalk 
DE VAUX, overleed zonder man
nelijke nakomelingen: hij had 
slechts twee dochters, de mar
kiezinnen DE VAUBOREL, en DE 
FOUCIÈRES; er bestaan in zijn 
huis nog slechts twee jongere 
takken, de JOORDA'S DE VAUX 
DU B-HUIIXIER, en de JOORDA'S 
DE VAUX DE FOLETIER, — ALEXIS 
DE VAUX DE •RHDILUER , in 1795, 
door die noodlottigheid, waarvan 
zoo vele Franschen de slagtoffers 
werden, op de kusten van Qui-
beron geworpen, ziende dat 
zijn oudste broeder doodelijk ge
wond was, droeg hem, ofschoon 
hij door eene verwonding zelf 
veel bloed verloor, al zwemmen
de naar het schip, en keerde 
terug om in de gelederen zijri'er 
makkers te strijden. — Gedu
rende het bloedbad, dat te Lyori, 
na de belegering plaats had, 
had een- kind de agenten van 
ROBESPIERRE schijnen te treffen. 
» Jonge burger, zeiden zij hem, 
het is zeker uw vader, dié u 
verleid heeft; zweer zijne be
ginselen af, en gij zult het leven 
behouden. — Mijn vader heeft 
tnij niet verleid, antwoordde de 
jonge DE VAUX DE FOLETIER, 
hij zal voor zijn' God en zijn' 
koning sterven; ik diende zelfde 
zaait, en ik acht mij gelukkiger, 
met mijn'vader te sterven, dan 
onder u te leven." De beulen 
bonden den arm des kinds aan 
dien èss vaders, én gezamenlijk 
werden ay M a r d e s t r a f p l a a t s 
gevoerd. . 

VAUX. — Zie DEVAUX. 

* VAUXCELLES (SIMON HIERO-
NYMÜS BOURLET DE), te Versml-
les, in 1734geboren, omhelsde 
den geestelijken staat en verwierf 
grooten roem als prediker des 
konings. De lijkrede van den 
graai' van Eu, prins van Dom
hes, welke hij uitsprak, verwierf 
hem eene abdij en den post van 
bibliothekaris van het arsenaal. 
Hij reisde dqor Italië, en keerde 
daarvan terug met uitgebreide 
kennissen over de kunsten ver
rijkt. Met een'beschaafden geest 
begaafd, stond hij in betrekking 
met al de beroemde mannen zij
ner eeuw, en voornamelijk met 
DELILLE, THOMAS, LAHARMien 
FONTAKES. Het Memorial, een 
tijdschrift, dat hij met beide 
laatstgenoemden uitgaf, deed hem 
begrijpen in de ProscripUe_ van 
den 18.°fructidor; maarhijnau 
het geluk er zich aan te ont
trekken. Hij overleed den i ' 
Maart 1802. Men heeft vanhem: 
lfi Ehge etc. (Lofrede m 
D'AGUESSEAU), 1760, m °-v° > 
•— 2.o Panégyriqueetc.(Lffae 

van den H. LODEWIJK), l '<"».r 
8 . v o j _ 3.o Oraisonetc-m-
rede van LODEWIJK XV j , * " » 
in '4.to ; _ 4.o Discours etc 
(Jledevoêring voor de *»wfer|J 
van den hertog van OrleansPF 
den dood van hunnen grooim^J' 
1786 in S.voj - - 5.° Voorrede 
tot de tweede uitgave der Brt*>* 
van SEVIGNÉ, Parijs, •i°y}>~~ 
6.o een aantal LetterlMi&if™ 
handelingen, in tijdschriften op 
genomen, en die van z«n«J 
smaak getuigen. Hij is eenj» 
medewerkers geweest aan 
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Woordenboek der akademie, door 
SCHMITT in het licht gegeven. 

VAUX-CERNAY (PETRUS BE), 
een religeus van de Cistercienser 
orde, in de abdij van Vaux-
Cernay, bij Chevreuse, schreef 
in het jaar 1216, de Geschiedenis 
der Albigemen. NICOLAAS CA-
MOSAT, kanonik van Troyes, 
heeft in 1615, eene goede uit
gave van dat werk geleverd, 
hetwelk nuttig kan zijn voor 
de gebeurtenissen der 13." eeuw, 
en om nieuwere schrijvers te 
•wederleggen, die deze dweepers 
hebben willen verdedigen. 

• VAUZELLE (PETRUS). — Zie Ho-
NORÉ DE SAUSTE-MARIE. 

* VAVASSEUR. {Pater FRANCIS-
cus), een Jesuit, in 1605, te 
Paray, in het diocees van Au-
tun geboren, werd verklaarder 
der H. Schrift, in het collegie der 
Jesuiten te Parijs, alwaar hij 
zijne dagen in 1681 eindigde, en 
den roem naliet van eenen reli
gieus, die eene opregte godsdienst 
bezat, zonder zich met beuzelin
gen optehouden. Pater VAVASSEUR 
heeft zich voornamelijk onder
scheiden op denLatijnschen Par-
mssus; maar hij beveelt zich meer 
aan door de sierlijkheid en zuiver
heid des stijls, dan door de 
levendigheid derbeeldenendever-
hevenheid der gedachten. Pater 
LUCAS, zijn orde-broeder, heeft 
in 1683, de verzameling zijner 
gedichten in het licht gegeven. 
Men vindt in dezelve: l.o het 
heldendicht JOB; — 2.° ver
scheiden gewijde gezangen; — 
3.° het Theimjicon in4 boeken, 

of de mirakelen van J. C; ~-
4.o een hoek met Treurzangen; 
— 5.o vier boeken met Punt
dichten, waaronder er verschei
den zijn, die het aan pit ontbreekt. 
De goede critici verwijten hem 
eene al te angstvallige naauw-
keurigheid, die meer aan een' 
-taalkundige dan aan een' dichter 
past. Zijne verzen zijn vaak 
gewrongen. Zijne overige werken 
zijn in 1705 te Amsterdam ge
zamenlijk in fol. in het licht 
gegeven. Zij bevatten: 1.° een 
Commentarium op JOB , en op 
OZEAS; — 2.°DeformaChristi, 
Parijs, 1649, in 8s° In dit 
geschrift wederlegt hij het ge
voelen van NICOLAAS RIGAULT, 
die in aanteekeningen op TER-, 
TULLIANUS, en in eene verhan
deling aan het einde zijner 
uitgave van den heiligen CYPRI-
ANUS , beweerd had, dat J. C. 
wanstallig was geweest. Hij 
verklaart zich in hetzelve even* 
zeer tegen diegene, die in eenen 
al te letterlijken zin, deze woor
den van den 44.en-psalm:. Spe-
ciosus forma pree filiis hominum 
op den Verlosser toepassen; — 
3.° eene Verhandeling De ludi-
era dictione of over den kluch-
tigen schrijfstijl, tegen welken 
hij zich met nadruk verzet. •--> 
4.° eene Verhandeling over het 
Puntdicht, welke eenige goede 
overwegingen aanbiedt enz. 

VAVASSEUR (LODEWIJK UG). — 
Zie MASSEVILLE. 

VAYRAC (de abbé JOANKES BE), 
in Juvergne geboren, vanwaar 
hij zich naar Spanje begaf, al
waar hij twintig jaren verbleef, 
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en ia 1710 te Parijs terug kwam. 
Hij.is de vervaardiger eener goede 
Vertaling (in liet Fransch) der 
gedenkschriften van den kardi
naal BENTIVOGLIO , en van eene 
beschrijving van den tegemooor-
digen staat van Spanje, Amster-
dam, 1719,4dl",in 12.«">: een 
naauwkeurig werk, waarin hij 
bewijst, dat alles wat mevrouw 
D'ADNOY over Spanje heeft ge* 
schreven, slechts eene aaneen
schakeling van fabels of geestige 
boerterijen zijn, om de Span-
jaards in een belagchelijk licht 
te stellen. Er is geen andere 
ïransche schrijver, die volgens 
zulke zekere en onpartijdige na-
vorschingen over de Spaansche 
inquisitie heeft gesproken, als 
de abbé DE VAÏIUC (zieLuiBoncH 
—PniLiEPDs y.-T-) [Onder de ver
schillende werken van dezen 
schrijver, noemt men ook nog 
zijne Histoire etc. (Geschiedenis 
der Spaansche omivenleling), 
Parijs, 1719, 4 dl.n, in 12.™°, 
en later in 5 dl», in 8.vo] 

VECCHIETTI (HIERONYMUS), een 
geleerde fiorentijnor der 17.e 
eeuw, omhelsde den geestelijken 

; staat, beoefende met ijver de, 
godgeleerdheid, en werd er in 
gepromoveerd; vervolgens hield 
hem de tijdrekenkunde bezig. 
Hij is in het gebied der letteren 
vooral bekend door het volgende 
werk: Opus de anno primilivo 
tidt.&acrorum tempomm ratione, 
*">•'8, in fol. Dit zeldzame 
werk, vol geleerde nasporingen, 

li^gWterg in 1621 ge-
„3-A ^ « t o p e r tracht de 
gewijdeMödwkBBUHmotdeJa-
Jiaansche overeenlebrengen. Hij 

overleed in tachtigjarigen ouder
dom in de gevangenis, wijl hij 
niet had willen herroepen het-
gene wat hij in zijn werk had 
beweerd, dat J. C. het pascha 
niet hield in het laatste^ jaar 
zi/jns levens, en dat Hij zich bij 
het avondmaal, niet van onge
zuurd brood bediende: een ge
voelen dat, wanneer men den 
zin en de verklaring des schrij
vers in aanmerking neemt, wei-
ligt zulk.eene strenge behandeling 
niet verdiende. . 

* Y E C C H I E T T I (JOANNES BAPTIS-

TA), een priester en kenner der 
Oostersche talen, broeder van 
den voorgaande te Cbsenza ift 
1552 geboren, beoefende niet 
het beste gevolg de Oostersche 
talen; en vooral het Arabisch 
en het Perzisch. Hij werd aan 
het nof van Rome verbonden, 
dat hem met het. ondernemen 
van reizen door Perzië en Egyfl* 
belastte, waardoor hij aoü DB> 
roemd maakte; gedurende ver
scheiden jaren doorkruiste.-nu 
die landen' Deze schrijver, heelt 
een Verslag van P«"«* za,m,,,,h 
gesteld, hetwelk niet gedrukt 
i s , en waarvan het handsch » 
bestaat te Venetië in de.WD«" 
theek Nanni, waarin men.w*. 
het Leven des schrijvers vinü , 
door zijn' broeder HIBROBWOS. 
Deze Levensbeschrijving. M ' 
het licht gegeven door MARE^'. 
a a n h c t c m d e v a n d e n ^ « g 
der .llaliaansche handschnl^ 
vanmjm;Fenelfè,lJf°. 

'CHIEÏXI overleed in l»ly* 

.VECCTJS "(JOAIWBS), Cto^ 
phylax, dat is bewaardei w 
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de schatkamer der oorkonden, 
van de St. Sophia-herk te Kon-
stantinopel, werd door keizer 
MicHAëL PALEOLOGUS , naar de 
kerkvergadering van Lyon ge
zonden, alwaar de vereeniging, 
der Grieksche met de Latijnsche 
Kerk, in 1274 beslist werd. Hij 
droeg door zijne welsprekendheid 
en zijnen verzoenenden geest, 
veel bij tot het beëindigen van 
dit groote werk. Nadat JOZEF ; 
patriarch van Konstantinopel, 
die het vuur der scheuring aan
stookte , was afgezet, werd VËC-
cus, in 1275, op den patriar
chalen stoel verheven. Zijn ijver, 
ter handhaving der vereeniging, 
berokkende hem den haat der 
Grieksche scheurmakers, die 
lasterlijke beschuldigingen tegen 
hem inbragten. Deze vervolging 
bewoog,hem om, in 1279, aan 
den keizer den afstand van zijn 
patriarchaat intezenden, en de 
wijk naar een klooster te nemen: 
maar de vorst riep hem'spoedig 
daarna terug. Nadat MicHAët 
PALE'OLOGUS overleden was, ver
zette zich zijn opvolger ANDRÖ-
KICUS, die zich door de prinses 
EOLOGIA, zijne moei, liet be
sturen, tegen de vereeniging, 
liet VECCUS afzetteti, en in eene 
naauwe gevangenis opsluiten, 
waarin deze groote prelaat, in 
1298 van kommer stierf. Hij 
had verscheiden Geschriften za-
mengesteld ter verdediging der 
waarheid, en hij laschte in zijn 
testament, zijne geloofsverkla-
ring betrekkelijk het artikel van 
den H, Geest, geheel overeen
komstig met de leer der Latijn
sche Kerk. 

XXIV DEEL. < 

VEDASTÜS (Heilige), VAST of 
WAST, volgens"het meest alge
meen gevoelen, op, het einde 
der 4.e eeuw, in cenige weste
lijke provincie van Frankrijk 
geboren, begaf zich naar het 
diocees van Toul, en werd tot 
de priesterlijke waardigheid ver
heven. Toen CLOVIS of CLOJDO-
VEÜS, na den slag van Tolbiac, 
genoemde stad doortrok, onder
wees VEDASTDS hem in de grond-
leer des christendoms, en ver
gezelde hem tot JReims, alwaar 

' de heilige REMIGIÜS den vorst ver
der onderwees, en hem doopte. 
De H. VEDASTÜS, werd door den 
H. REMIGIÜS, in 499* tot bis
schop van Atrecht (Arras) ge
zalfd , en overleed heiliglijk in 
539 of 540, betreurd door zijne 
kudde, die hij met even zoo veel 
ijver als wijsheid bestuurd had. 

VEDELIÜS (NICOLAAS)̂  in 1595, 
te Hegenhausen, in den Palts 
geboren, onderwees de wijsbe
geerte te Geneve, daarna de god
geleerdheid en het Hebreeuwsch, 
te Deventer en tè Franeker, en 
overleed den 26 September 1642. 
Men heeft van hem: l.o eene 
Verhandeling tegen de Arminia-
nen, getiteld: De arcanis ar-
minianismi, 1632 en 1634, 4 
dl.», in 4.t0 Hij beweert dat 
de Arminianen een sluw atheïs-
mus willen invoeren, eene on
verdiende aanwrijving, waaruit 
de partijgeest zich openbaart; 
het gomarismus zou meer god-
verzakers vormen dan het armi-
nianismus; — 2.° verscheiden 
geschil-schriften, bijna alle tegen 
BAUONIUS en BEIAARMIM/S; zelfs 
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de aanhangers zijner partij waren 
er zoo weinig jriede te vreden, 
dat zij zich beijverd hebben om 
ze te wederleggen. 

VEEN (OTTO of OCTAVIO VAN) 
VENHJS , een vermaarde kunst
schilder Ie Leyden, in 1556 
geboren. Om hem van de on
lusten te vermijden, die in zijn 
vaderland door de sektarissen 
waren ontstaan, zonden zijne 
voogden hem, in den ouderdom 
van 15 jaren naar Luik, ter 
verdere beoefening der taalken
nis. [Hij werd aldaar door den 
kardinaal GERARDUS VAN GBOES-
JJEEK , toenmaals prins-bisschop 
dier stad, welwillend ontvangen, 
en kort daarna met aanbevelings
brieven van dien prelaat, aan 
den kardinaal MADIJCCIO, naar 
Rome gezonden, door tusscheii-
komst van laatstgenoemde] werd 
hij geplaatst in de school van 
FREDERIK ZÜCCHARO , die toen
maals onder de schilders van 
Italië, don eersten rang be
kleedde. VAN VEEN raadpleegde 
middelerwijl de oudheid, en de 
stukken der uitmuntende nieu
were schilders; gedurende de 
zeven jaren, die hij in Italië 
doorbragt, vervaardigde hij ver
scheiden schoone schilderijen. 
Hij begaf zich daarop naar 
mitschland, alwaar de keizer 
hem in zijne dienst nam, en 
«e keurvorsten van Beijeren en 
«eule», zijn penseel bezig hiel-

? f M i h e m d e • voordeéligste 
J f r deden,, om hem 
aan z i^ te verbinden. Doch 

i e l d b u h e m a e o v e r h a n d
u u e 

Inj keerde naar te*3&£ 

terug. Te Brussel schilderde hij 
het portret van den prins van 
Barna, levensgroot, ten voete 
uit, en geheel geharnast. Na 
den dood van dien landvoogd 
begaf VAN VEEN zich naar Ant
werpen , alwaar hij de kerken 
dier stad, met verscheiden heer
lijke schilderijen versierde. De 
aartshertog ALBERT van Oosten
rijk , opvolger van PARMA , in 
het landyoogdijschap der N&> 
derlanden, beriep hem naar 
Brussel, en benoemde hem tot 
opziener der geldmunlen. Lô  
DEWHK XII, koning van Frank* 
rijk, deed pogingen om VAN 
VEEN • in zijne dienst te beko
men j doch deze. verkoos in de 
Nederlanden te blijven. VAN 
VEEN overleed te Brussel, den 
6 Mei 1634. Hij vereenigde in 
zich alle hoedanigheden, die een 
uitmuntend schilder vormen, en 
hij was vooral groot als historie-
en portretschilder; hij liet twee 
dochters na, die mede in de 
schilderkunst uitmuntten. W 
VEEN heeft zich .zoowel door 
zijne pen als door zijn pensee1 

beroemd gemaakt, en verschei
den schriften in het licht ge
geven, die hij met door nem 
zelven geteekende platen en por
tretten versierd heeft. \y°ox' 
naamstederzelvezijn: lfiBelmw 
Batavicum mm Romanis, ea> W* 
nelioTacito, 1612, in 4.t0, m« 
36, door TEMPESTA gegraveerde 
platen; —• 2>' Hïstoria WW 
nica Sepiem infanliutn Lar®i 
cum icontbus, LARA is de naam 
van eene der beroemdste fan»* 
liën van Spanje; — 8-° f*" 
chsiones physicm et theologtcm, 
notis et figuris disposiüv, m' 
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dè«; — 4.° Horatii Flacci em
blemata, cum noiis, 1607, in 
4. t0; te Brussel, in 1683 her
drukt , met aanteekeningen, in 
het JLalijn, Ilaliaansch, Fransch 
en Nederduitsch. Dit werk is 
ook gedrukt te Parijs, in 1646, 
onder den titel van J Inslruction 
etc. (Onderrigüng en pligtenvan 
een' jongen vorst) en aan den 
nog jeugdigen LODEWMK XIV 
opgedragen door TANCRÈDE DE 
COMBERVILLE. Daar deze letter
dieverij, niet dadelijk ontdekt 
werd, zoo ontving de uitgever 
een schoon geschenk} — 5.° 
Amorum emblemata, 1608, in 
4.to. _ 6.° ma, S.&hom. 
Aquinatis, 32 iconibus illustra-
ta; — 7.° Amoris divini em
blemata, 1615, in 4.*°; — 8.° 
Emblemata ducenta, Brussel, 
1624, in 4. t0; en datgene, waar
door VAN VEEN de meeste aan
spraak op de erkentenis der na
komelingschap heeft verworven, 
is dat de groote RUBENS 'zijn 
leerling is geweest. — GILBER-
TUS en PETRUS VAN .VEEN, zijne 
broeders, legden zich toe, de 
eene op de graveer- en de an
dere op de schilderkunst, en 
onderscheidden zich beide in ge
noemde vakken. 

VEENHDISEN (JOANNES) , een 
Hollandsche letterkundige van 
het einde der 17.<> eeuw. Hij 
onderwees met roem de schoone 
letteren, en werkte aan de uit
gave van verscheiden classieke 
schrijvers. De voornaamste uit' 
gaven, welke wij hem te dan
ken hebben, zijn die van STA-
THJS on van PUNICS den Jonge, 

bijgenaamd Fariorum, De STA
MOS werd te Leyden, in 1661, 
in 8s«-> en dePumus, in 1669, 
ibid, in 8.T0 gedrukt. 

VEÖA (ANDREAS), een school-
sche godgeleerde, te Segovia ge
boren, begaf zich in de orde 
van den H.FRANCISCOS, en over
leed in" 1570, na met roem bij 
de kerkvergadering van Trente 
tegenwoordig te zijn geweest. 
Men heeft van hem: l.0 de 
verhandelingen deJustifieatione; 
de Gratia; de Fide, operibuset 
meritis, Aleala, 1564, in folj 
— 2.° een Commentarhim op 
de Psalmen. . 

VEGA (Lor-Ès DE), een Spaan-' 
sche dichter, ook wel FELIXIJOPE 
DE VEGA CARPIO genaamd, werd 
te Madrid, in 1562, uit eene 
adellijke familie geboren. Zijne 
talenten verwierven hem posten 
en. onderscheidingen. Hij werd 
secretaris van den bisschop van 
Avila, daarna van den graaf 
vaa. Lemos, van den* hertog van. 
Alba, enz. Na den dood; zijner 
tweede vrouw, omhelsde hij den 
geestelijken staat, werd priester 
gewijd en tot aalmoezenier der 
orde van Malta verheven. Deze 
dichter werd wegens zijne zachte 
zeden en zijnen vrolijken geest 
algemeen gezocht. Nooit was een 
genie vruchtbaarder in de za-
menstelling van Blijspelen.. We 
welke men verzameld heeft, ma* 
ken vijf-en-twintig hoekdeelen 
uit, waarvan elk twaalf toonéel-
stukken bevat. Men verzekert 
zelfs dat deze dichter tot acht* 
tien honderd dichtstukken had 

2 . . . - . ; ' V •' 
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vervaardigd. Men begrijpt hg-
telijk dat eene zoo verbazende 
vruchtbaarheid, niet altijd ge
paard gaat met oordeel en smaak. • 
Zijne tooneelstukken hebben ver
scheiden gebreken, maar men 
vindt in dezelve eenen schitte
renden en classieken stijl, vin
dingrijkheid , en ze zijn voor 
verscheiden Fransche dichters 
nuttig geweest. Men heeft ook 
nog andere werken van dezen 
schrijver, zoo als de Yogadel 
Parnas&o, verscheiden Novel
les; — Laure del Apollo. [Ines 
de Gastro; Jeruzalem conqui-

' stada, een heldendicht; Mamar-
raquiz, een kluchtdicht; andere 
dichtstukken en een aantal lier
zangen. Middelmatige schrijvers 
verhieven zich tegen hem; maar 
CERVANTES verklaarde hem voor 
een wonder der natuur]. LOPÈS 
DE VEGA overleed in 1635. 

VECA (GARCILASSO DE LA); — 
Zie GARCIAS, 

YEGA(ALFONSUSCARRILLO LASSO 
DE LA). — Zie CARRILLO. 

•VEGETIUS (FLAVIÜS RENATUS), 
een schrijver die in de 4.e eeuw 
leefde, ten tijde van keizer VA-
LENTIMANOSII, aan wien hij zijne 
Militaire instellingen opdroeg; 
een werk waarin hij op eene 
zeer geregelde en naauwkeurige 
wijze, al datgene behandelt, 
wat de Romeinsche krijgsmagt 
betrsïu Dit werk is in zeer 
***«iïftgn geschreven. VEGE-
t B «ta*l t**eeneir«sFf l tov 
«om mlfeiieht gegeven, voor
komende toJWniJiSiSS, 

V E I. 

Beide genoemde werken zijn 
ook in het Fransch vertaald. 

VEÏESTO. 
VEÏENTO. 

Zie FABRICIUS-

VEIL (KAREL MARIA DE), de 
zoon van een' jood van Mels, 
werd door den groolen BOSSUET 
bekeerd. ' Hij begaf zich onder 
de orde der Augustijnen, en 
later onder de reguliere kano-
niken van de heilige GENOVEVA. 
Men zond hem naar Angers, 
alwaar hij den doctoralen hoed 
ontving, én alwaar hij m de 
scholen de godgeleerdheid onder
wees. Hij verliet vervolgens zij
nen leerstoel voor de pastorij van 
den H. AMBBOSTOS, te JKeft», 
viel kort daarna weder af, daar 
hij in Engeland de cathohjke 
godsdienst afzwoer, om met de 
dochter van een' doopsgezinde 
in den echt te treden, en over
leed in 1699, n&Commenlanen 
in het licht te hebben gegeven» 
op verscheiden boeken der wil
lige. Schrift. Hij is da eefttó 
die zijne stem verheven nee" 
tegen de Histoire ele. (Crèche 
geschiedenis van het oude ie>-
tament), door BICHABD Smw, 
in e'enen gedrukten maanden 
heer BOVLE gerigten briet. 

* VEITH'(LAÜRENTIUS Fwj 
CISCÜS XAVERIDS) ; een Jesuit e" 
godgeleerde, den 3 DeoefflW 
1725 te Jugsbarg uit eejj 
achtbare familie geboren, W 
in 1760, te Dillmgen zijne ge 
loften af; hij werd tot doetor 
in de godgeleerdheid bevordert» 
en na de redekunst-en .de «JJ 
begeerte te hebben onderwezen, 
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bekleedde hij eenen leerstoel 
, voor de H. Schrift en de geschil

punten, te Ingolstadt. Bij de 
vernietiging der maatschappij in 
1773,. werd hij hoogleeraar in 
de godgeleerdheid aan" het ca-
tholijk lyceum van Augsburg, 
en hij wijdde zijne talenten en 
zijne geleerdheid toe aan de 
verdediging der catholijke leer
stellingen. Hij overleed den 9 
October 1796. Men heeft hem 
verscheiden zeer goede werken 

, te danken: 1.° De primatu et 
infallibilitate romani pontificis, 
1781, in 8JO , te Mechelen, in 
1824 herdrukt, en .opgedragen 
aan onzen heiligen Vader, Paus 
LEO.XII, bij dit geschrift zijn 

; verscheiden belangrijke bewijs
stukken gevoegd; —" 2.° Ed-
mundi Richerii doctoris Parisini 
systema de ecclesiastica et poli
tica potesiate singulari disser-
tatione confutatum, 1783, in 
8.T0; nieuwe uitgave, Mechelen, 
1825, met eene voorrede over 
het leven en de geschriften van 
MABCÜS ANTQNIUS DE DOMINIS, 
aartsbisschop .van Spalalro. Dit 
werk vond bij deszelfs verschij
nen veel bijval, en Pios VI 
zond aan den schrijver eene 
breve van tevredenheid; — 3.° 
De gemina dcleclatione cwlesti 
ac terrena relative victrice, 1785, 
in 8.vo, en Mechelen, 1826; 
— 4.o Raadgevingen en regels, 
voor. degene, die de 11. Schrift 
willen beoefenen; —> 6.° Scrip-
tura sacra contra incredulos 
propugnata, Augsburg, van 1789 
tot 1795, 8 dl.»; te Mechelen 
herdrukt, 1824, 5 dl.» in 12."10,, 
met eene Levensschets des schrij-

V E L. , 277 

vers. Ook dit werk verwierf 
hem, onder dagteekening van 
1 Junij 1790, eene breve van 
tevredenheid der Pauses. VEITH 
doorloopt in hetzelve al de te
genwerpingen , welke de nieuwe 
ongeloovigen tegen de gewijde 
boeken, gemaakt en herhaald 
hebben, en voert er de oplos
singen der H. Vaders, der oude 
en nieuwe Fransche, Duitsche,. 
Italiaansche verdedigers, enz.,! 
in aan. 

* VELASCO (GREGORIUS HER-
NANDEZ DE), een Spaansche dich-;. 
ter, te Toledo, in 1540 geboren, 
studeerde aan de hoogeschool 
van Alcala de ffenarès, alwaar 
hij de godgeleerdheid beoefende, 
doch hij wijdde zich geheel en 
al toe aan de schoone letteren. 
VELASCO werd onder de beste 
dichters zijner natie geteld. Er 
blijven van hem slechts twee 
vertalingen over, waarvan de 
verdienste den roem "regtvaar
digt , welken hij verworven had. 
Deze' vertalingen in Spaansche 
verzen zijn: 1.° de JEneis van 
VIRBILWS, Alcala, 1585, in 8.™, 
te Toledo, Madrid, Antwerpen, 
Saragossa> Valencia, enz. her
drukt; —• 2.o El parte de la 
Virgen, eene vertaling van het 
dichtstuk van SANNAZAR, teTo-
ledo, Madrid enz. gedrukt. 

VELASCO. — Zie PALOMINODE 
VELASCO. 

VËLASQUEZ (JOAWKES ANTÓNI-
us), een Jesuit, te Madrid, in 
1585geboren, overleed in 1669. 
Na verscheiden malen rector te 

3 
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zijn geweest, werd hij tot pro
vinciaal verheven. Koning PHI-
MPPDS IV liet hem aan zijn hof 
komen, en benoemde hem tot 
raad der onbevlekte ontvangenis. 
Men heeft van hem: ï.° een 
Latijnsch Commntarium op den 
Brief aan de Philippiërs, 2 dl.n, 
in fol, even zoo wijdloopig als 
geleerd; — 2.° verscheiden Ge
schriften , ter verdediging der 
onbevlekte ontvangenis der hei-' 
lige Maagd. 

VELASOTEZ (JACOÉÜS - RODRI-
GUEZ DE SÏJLVA t ) , een schilder 
te Smiilla, in 1599 geboren, 
fcegaf zich naar Madrid; werd 
aldaar het hoofd der Spaansche 
school, en zijne talenten ver
schaften hem eene vermogende 
hèscherming hij de koninklijke 
familiën. Een stout genie, een 
levendig koloriet, krachtvolle 
penseelstreken maken van hém 
eenen beroemden kunstenaar, 
PHHJEPÜS IV beminde hem, 
schepte vermaak in zijn bijzijn, 
en vooral in hem te zien schil
deren. Bij de eerbewijzen, waar
mede hij hem reeds overladen 
had, voegde hij in 1658nog de 
waardigheid van ridder van St. 
JACOB, en liet bij zijn overlij
den, den 7 Augustus 1660 voor
gevallen, prachtige plegtighe-
den voor hem vieren. 

* VELASQUEZ DE VEUSCO (LO-
MwijK JOZEF) , een geleerde 
Spanjaard, markies van Vulde-
pon»*ridder van de St. JACOBS-
^ ^ r M Malaga, dm 5 
»?v-1728.*b*8D. Hij volbragt 
W studiën te ^mda en te 
Malaga, m het collegie der Je-

suilen, en begaf zich naar Ma
drid , alwaar hij zich geheel op 
de beoefening der geschiedenis 
en oudheden toelegde. De bij
val, welken zijne werken von
den , verschafte hem als lid den 
toegang tot de akademie^der 
geschiedenis van Madrid, tot 
die der opschriften en schoone 
letteren van Parijs, en tot ver
scheiden andere geleerde genoot
schappen van Europa. Hij zou 
gerustelijk den roem hebben 
kunnen genieten, welke zijne 
talenten hem billijkerwijze had
den verworven, en zelfs in de 
gunstbewijzen van het hof dee-
len, indien .niet eenalle on
afhankelijk karakter, en niet 
zeerregtzinnige grondbeginselen, 
hem van deze voorregten hadden 
verstoken gehouden. VELASQOEZ, 
die denkbeelden van walsene 
filozofie had aangenomen,, ha" 
in zijn huis strengelijk verbo
den boekwerken, en was zeiis 
onvoorzigtig genoeg om zijne 
gevoelens in het openbaar aan 
den dag te leggen. De regermD 
en de godsdienst waren beurte
lings het voorwerp zijner spot-
reden. Hij had van de burger
lijke en kerkelijke gezagvoerders 
reeds verscheiden vruchteloost 
vermaningen ontvangen, l o e" 
er gedurende de onlusten van 
Madrid.(1766), die door de 
verbanning van den m inis 'e ' 
ESQÜILACHE gevolgd werden, ver
scheiden schotschriften versche
nen, die aan den markies » 
VALDEFLORES werden toegeschre
ven. Hy wist zich echter van 
deze beschuldiging vrij te W 
ten; maar een werk dat uy 
omtrent denzelfden tijd over do» 
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tninnenhandel in het, licht gaf, 
deed de aandacht van het be
stuur ontwaken. Hij werd in 
October van hetzelfde jaar 1766, 
in zijn huis gearresteerd, en 
in het kasteel van AUcante op
gesloten. Men maakte zich mees
ter van zijne papieren, onder 
welke men verscheiden werken 
te betreuren heeft, die tot de 
wetenschapeen betrekking heb-
bén, 'en die de markies later 
vruchteloos reclameerde. Nadat 
verscheiden vrienden .zich te 
zijne, gunste in de bres hadden 
gesteld, verkregen zij voor hem 
eindelijk de vrijheid; hij begaf 
zich alstoen naar een buitengoed 
bij Malaga, alwaar hij in De
cember 1772 aan eenen aanval 
van beroerte overleed. Zijne voor
naamste werken zijn: ,1>° Proeve 
over de alphabets der onbekende 
letterteekens, op eenige gedenk
penningen en gedenkteekens van 
Spanje gegraveerd,Madrid,\l 52, 
in 4.t0; — 2.° Oorsprong der Kas-
Uliaansche taal- ën dichtkunde, 
een uitmuntend werk, dat ver
scheiden uitgaven heeft gehad; 
r— 3.° Jaarboeken der Spqansche 
natie, van haren oorsprong tot 
op den inval der Romeinen, Ma
laga, 1759, in 4 > ; — 4.° Be
oordeeling der gedenkpenningen \ 
van de Gothische en Snevische 
koningen van Spanje, Malaga, I 
1759; — 5.o Verslag over de 
reis door Spanje, gedaan op last 
des konings, en over de alge-
meene geschiedenis dier natie, 
van de vroegste tijden af, tot 
het jaar 1516, volgens de ge
denkstukken op die reis verza
meld, Madrid, 1765, in 4.*<>; 

• S 

MadM,p6TST^istn 
hevig hekelschrift tegen de ze
den van den tijd, en in het 
bijzonder tegen het Spaansche 
bestuur. Het bevat daarenboven 
vrij ligtzinnige schilderingen, en 
was ongetwijfeld gedeeltelijk oor-

. zaak, van de onaangenaamheden, 
welke de schrijver te verduren 
had. Zijne overige meermalen 
gedrukte werken, zijn: -— 7.o 
Natuurlijke historie van Spanje; 
— 8.o Aardrijksbeschrijving van 
Spanje; -— 9.o Proeve' eener 
algemeene geschiedenis; —> IO.Q 
Geschiedenis der stad Malaga; 
— 11.° Bespiegelüig over de ge* 
denkpenningen van Spanje; —• 
12.o Beschrijving van'Tunis en 
Marocco; — 13.° Dichtwerken, 
die zeer op prijs worden gesteld, 
en den schrijver in den rang 
der goede Spaansche dichters 
plaatsen, enz. De markies »E 
VEIASQÜEZ had verscheiden rei
zen ondernomen op de kusten 
van Afrika, door Italië en Frank
rijk , hij vertoefde eenigen tijd 
te Parijs, alwaar hij, zegt men, 
met verscheiden filozofen ge
meenzaam omging. 

f VELBRÜCK (FRANCISCÜS KA-
REL Graaf DE), den 11 Junij 
1719, uit eene oude familie, 
op een landgoed bij Dusseldorp 
geboren, is niet door de Voor
zienigheid op een tooneel ge
plaatst, hetwelk hem in staat 
stelde om eenen grooten invloed 
op zijne eeuw uitteoefenert; 
maar den 16 Januarij 1772 , 
tot prins-bisschop van Luik ver
kozen, maakte hij het geluk 
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uit , van een half-millioen aan 
zijne zorgen toevertrouwde men-
schen, en zijn beheer verdient 
als voorbeeld aangevoerd te 
wórden. Talrijke gestichten van 
weldadigheid, ziekenhuizen, be
delaarsgestichten , scholen, ge
nootschappen ter aanmoediging 
yan wetenschappen en kunsten, 
kenmerken zijne twaalfjarige re
gering. Deze prelaat overleed Ie. 
Luik, den 30 April 1784. VEL-
BUÜGK. zag zich gaarne door kun
stenaars en geletterden omringd, 
en bezat zelf eenen zeer beschaaf
den geest. De meeste zijDer man
dementen, en onder anderen het 
eerste dat hij uitvaardigde, en 
waarin, hij zijne denkbeelden en 
ontwerpen ontwikkelde, leveren 
daarvan de ontegensprekelijkste 

.bewijzen. Hij was in zeker op-
zigt de schepper van Spa, dat 
weldra de ontmoetingsplaats 
(rendez-vous) van geheel Europa 
werd. De door hem in de stad 
Luik gestichte maatschappij van 
naijver (Sociêtê d'Emulation), 
plaatste zijn borstbeeld in de 
zaal ' harer vergaderingen, en 
zijne Lijkrede (ëbge funèbre) 
werd in* dezelve uitgesproken 
door den dichter REXNIER, blij
vend secretaris dier maatschap
pij : dezelve maakt een los stukje 
uit van 10 bladz. in 4.i0,Luik, 
1785. 

VELD (JACOBUS), een geleerde 
f ugustïjner religieus van Brugge 
in Vlaanderen, werd in 1571 doc
tor van Lemen, en achtereenvol-

- fjT f » ; en provinciaal zijner 
» ! K ? Önf6r' werwaarts hij 
z ch begeven had .toen de magi-
straat van Brugge, diepe party-

der ketters had gekozen, hem in 
1578 uitgebannen had, in het 
klooster van SUBertin, in 1583 
overleden. Deze geleerde religieus 
heeft zamengesteld: 1.» Tabub 
in Evangelia et epistolas qu-
dragesimales, Leuven; — 2.° 
Omschrijvingen op de Evange
liën, de Epistels van de Vaste, 
en de Passie; — 3.° Commen-
taria in Danielem prophetam, 
1576, in 8.f° Dit Commenta-
rium is enkel voor predikers 
geschikt. 

f VELDE (ISAÏAS VAN DEN) 
een schilder, te Leyden, in 15a/ 
geboren, was dekweekelmg van 
PETRUS DENEIN of VANNEIN. ÜIJ 
maakte zich een' zeer beroemden 
naam door zijne voorstellingen 
van veldslagen. De onderwerpen, 
welke hij gaarne behandelde, wa
ren ontmoetingen van ruiters oi 
aanvallen van dieven. Hij\bsoe-
fende ooit het graveren met atent 
water, en men heeft vier stuK-
ken van zijne hand, d» ©« 
veel vernuft uitgevoerd zijn-

+ VELDE (JOANNES VAN »EN), 
broeder van den voorgaande, w 
Leyden, in 1598 geboren. W 
muntte-uit in het schilde en 

•van landschappen, k e r m J ^ 
boeren-gezelschappen; maar u 
is vooral als graveur dat, "J 
meer bijzonder bekend is. *«» 
gravures onderscheiden zich <w 
eene buitengewone netheiü. 
ANRES leefde nog m 1677. 

- + VELDE (WILLEM VAN DES). 
bijgenaamd ^ Onde>^^ 
kenaar, te Leyden in lo±u.»,. 
boren. Nog zeer jong 

lijnde 

file:///bsoe
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wijdde hij zich aan de zeevaart 
toe, en deed in die betrekking 
verscheiden zeereizen. Ofschoon 
hij geen anderen meester dan zijn 
genie had, zag men eensklaps 
uit zijne hand schoone teeke-
ningen op papier te voorschijn 
komen, die allerlei soorten van 
schepen voorstelden. Zoodra hij 
vernam- dat men een zeegevecht 
ging leveren, ging hij scheep 
zonder ander doel, dan om ge
tuige van den strijd te zijn, en 
om er al de omstandigheden 
met te meer naauwkeurigheid 
van voortestellen. De staten van 
Holland lieten een klein fregat 
of jagtschip voor hem uitrusten, 
met last aan den kapitein om 
zich ia alle rigtingen te wenden, 
welke VAN DEN VELDE hem zou 
voorschrijven. Men zag hem 
alstoen in den hevigsten strijd, 
te midden der vijandelijke vloot, 
ten einde hare bewegingen gade-
teslaan. De admiraal OBDAM, 
kon zich niet onthouden, den 
moed van den kunstenaar te 
bewonderen, en noodigde hem 
bij zich aan boord op het mid
dagmaal, en naauwelijks had 
VAN DEN VELDE , hem eenen 
oogenblik verlaten of het admi-
raal-schip sprong in de lucht. 
In 1666 werd hij door de staten 
belast, om den slag afteteeke-
nen, die in hel; gezigt van Ost-
ende, tusschen'de Engelsche en 
ïïollandsche vloten, onder de 
bevelen van MONCK en DE RUY-
TEB plaats had. Elke beweging 
van dat gevecht, hetwelk van 
den 11 tot den 14 Junij duurde, 
werd met zulk eene naauwkeu
righeid afgebeeld, dat de staten 
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zich van zijne teekeningen kort-
den bedienen, om de bewegingen 
en het gedrag van de officieren der 
vloot te kennen. Zijn roem ver
spreidde zich weldra door geheel 
Europa. Koning KAREL II beriep 
hem aan zijn hof, en nam hem 
in zijne dienst, en hij genoot 
dezelfde gunst onder JACOBDS II , 
opvolger van dien vorst. Hij 
vervaardigde voor die beide mo
narchen een aantal teekeningen, 
waarin men de naauwkeurigheid 
niet genoeg kan bewonderen, 
waarmede hij al wat de zee 
majestueus en ontzettendst aan
biedt, "wist voortestellen. Hij. 
teekende gewoonlijk op wit pa
pier op gewit linnen, of op 
papier dat op linnen geplakt 
was. Nooit heeft iemand met 
meer gemakkelijkheid, met meer 
kunst en vernuft gebruik ge
maakt van de pen. Op het einde 
van zijn leven beproefde hij om 
te schilderen; maar zag zich 
verpligt daar weder van af te 
zien. Hij overleed te Londen, 
den 16 December 1693, en werd 
in de St. JAcoBS-kerk begraven. 

f VELDE (WILLEM VAN DEN), 
bijgenaamd de Jonge, zoon van 
den voorgaande, ie Amsterdam, 
in 1633 geboren. Zijn vader 
leerde hem het teekenen van 
zeestukken; maar na aan het 
hof van Engeland te zijn be
roepen, vertrouwde hij gedurende 
zijne afwezigheid den jongen 
WILLEM toe aan de zorgen van 
SIMON DE VLIEGER, een' geacht 
Amsterdamsen scheepsschilder. 
VAN DEN VELDE was weldra in 
staat zijnen meester ie kinmfl'n 

5 
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missen. Eenige zee-stukken, 
welke hij aan zijnen vader zond, 
deden; dezen verbaasd staan: 
hij toonde dezelve aan koning 
JACOBJJS II, die zich haastte om 
den jongen kunstenaar, meteene 
aanzienlijke jaarwedde aan zijn 
hof te doen komen. De vervaar
diging der stukken welke men 
hem bestelde namen zijnen ge-
heeleri tijd in. Hij "werd belast 
met het schilderen van al de 
gedenkwaardige bedrijven der 
Engelsche vloten, om in de ko
ninklijke gebouwen geplaatst te 
worden. Zijn roem werd inEn-
gelmd zoo groot, dat, niet te 
vreden Biet'het bezit van den kun
stenaar, de Engelsche liefhebbers 
zijne voortbrengselen op het vaste 
land mei groote kosten deden op
sporen; hetwelk de schilderijen 
van W. TAMDEN VELDE, Jr., bui
tengemeen hoog in prijs heeft 
doen stijgen, en dezelve zeer 
zeldzaam j gemaakt heeft. Hij 
werd in I zijnen tijd als de be
kwaamste schilder van zéegezig-
ten beschouwd, dien men tot 
dusverre gezien had, en heeft 
dien roem tot op onzen tijd ge
handhaafd (zie SCHOTEL). WILLEM 
VAN DEN VELDE overleed zeer rijk 
te Londen, den 0 April 1707. 

t VELDE (ADRIAAN VAN DEN), 
mede zoon van WILLEM VAN 
DBN VELDE den Oude, een der 
grootste landschapsschilders, 
welke J$oïland heeft voortge-
»ra$t,. werd te Amsterdam, in 
1639 gloren. Zelfs voor dat 
nu »e*w*:.-}»d gehadj ver. 
vaardigde MiTfeds schilderijen. 
Deze zeldzame aanleg bewoog 
zijn vader, aan «Re neiging 

toe te geven, waartegen hij zich 
eerst verzet had. Hij plaatste 
hem bij JAN WIJNANDSZ , die ge
troffen werd door den smaak en 
de naauwkeurigheid, waarmede 
hij uit zichzelven, geitjes, schaap
jes en koeitjes had geschilderd, 
Onder zulk een' bekwamen mees
ter duurde het niet lang, of 
de jonge ADRIAAN maakte snelle 
vorderingen. WIJNANDSZ schepte 
er behagen in, hem met al de 
geheimen zijner kunst bekend 
te maken, en leerde hem vooral, 
wat de hoofdzaak voor een kun* 

'stenaar i s , de natuur wel te 
beoefenen. Hij had zijne studie 
niet enkel tot het landschap 
bepaald: hij legde zich ook bij
zonder op het gelaat toe, Het
welk eene groote waarde aan 
zijne werken gaf, en hem in 
staat stelde zijne landschappen 
met verscheiden kunstenaars, 
van den eersten rang te versie
ren , ZOO als RüIJSDAEL, HOBBB' 
M A , MOÜCHERON, VAN DER *JEW-

DEN, en zelfs van zijnen eigen 
meester, die tot dat hij naa 
ingezien, dat hij zonder vrees 
gebruik kon maken van w» 
talent zijns kweekelmgs,•&* steeds van het penseel van Woor 

' WEKMAN bediend had. M»r w 
schoon ADRIAAN voornamelijk* 
schilder van landschappen « 
dieren beroemd is, beult nu 
echter niet gevreesd,- omeenig 
historiestukken in het groot* 
behandelen; en de goede mW B> 
waarmede hij zulks deed, u 
wijst dat hij ook in die flfejj; 
geen vreemdeling was. Versene 
dea E. e. kerken M w f J a w f j 
bezitten van hem scluWerüeB0 

Altaar-stukken, onder ander» 
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eene Afneming van het Kruis, 
in de H. AuGusTirros-kerk. VAN 
DEN VELDE overleed te Amster
dam, den 20 Jan uarij 1672, 
en bereikte dus slechts den ou
derdom van naauwelijks 33 ja
ren. Ook.heeft men van dezen 
meester een aantal uitmuntend 
gegraveerde platen. 

* VELDE (KAREL FRANS VAN 
DER), te Breslau, den 17 Sep-
temb. 1779 geboren, bekleedde in 
Silezlë verschillende overheids-
betrekkingen, en onderscheidde 
zich in de letteren. Hij leverde 
eerst kleine dichtstukken en ver
halen voor de tijdschriften, daar
na werkte hij voor de tooneelen; 
maar wijl hij daarin slechts wei
nig bijval vond, zoo legde hij 
zich uitsluitend toe op de za-
menstelling zijner romans, die; 
zoo zeer gezocht werden, dat 
men hem den bijnaam gaf van 
Duitschen WALTER SCOTT. Of
schoon hij den Schotsen roman • 
schrijver op verre na niet even
aarde , staat hij echter soms met 
hem gelijk, in zijne zeer naauw-
keurige en treffende schilderingen 
der zeden. Een vroegtijdige dood 
heeft hem in April 1824 aan 
de letteren onttrokken. .Sedert 
1817 werkte hij mede aan de 
Abendseitung, en dit blad heeft 
"aan hem den opgang te danken, 
welken het sedert dien tijd maakr 
te. Zijne gezamenlijke Werken, 
werden na zijnen dood, door 
BÖTTIGER en ÏHEOD. HELL, met 
aanmerkingen en eene levens
beschrijving van VAN DER VELDE , 
te Bresden in 1824 en volg. 
jaren, in 25 dl.p in het licht 
gegeven. 

VELEZ. — Zie GUEVARA (Lo-
PEWIJK VELEZ). 

VELLEHJS-PATERCOLUS, uit eene 
beroemde van Napels, oorspron
kelijke familie geboren, werd 
krijgs-overste, en in het jaar 
des overlijdens van AUGUSTUS, 
onder wien hij gediend had, 
Preetor. Hij maakte veldtogten 
in verschillende landen / volgde 
TJBERIÜS op al zijne onderne
mingen , en was zijn luitenant 
in Buitschland. . Men heeft van 
hem eene Beknopte geschiedenis 
van Griekenland, van het Oosten, 
van Rome en van het Westen. 
Dit werk is niet geheel tot ons 
gekomen. Wij bezitten slechts 
een fragment der oude Grieksche 
geschiedenis, met de Romeinsche 
geschiedenis van de nederlaag 
van PERSEUS af tot op het zesde 
jaar van TIBERIUS, Deze schrij
ver is onnavolgbaar in zijne 
schilderingen; hij doet zulks 
met eenen enkelen trek. Hij 
heeft met eene geestigheid en 
bevalligheid geschreven, die het 
moeijelijk is nalevolgen: maar 
men verwijt hem TIBERIUS en 
SEJANUS te zeer gevleid te hebben. 
Hij zag in hen slechts weldoeners 
van PATERCULÜS, terwijl het 
overige van het menschelijke 
geslacht, er gedrogten in zag. 
RHENANUS heeft dezen schrijver 
in 1520 in het licht gegeven, 
en sedert dien lijd heeft hij een 
aantal uitgaven gehad. [Die van 
DAVID RHUNKENIUS, Leyden 1777, 
wordt voor de beste gehouden]. 

'VËLLT (PADLUS FRANCISCUS), 
den 9 April 1709, en volgens 
anderen, in 1711, te Crugm* 
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bij Reims geboren, begaf zich 
in de orde der Jesuiten, en na 
dezelve, na verloop van elf jaren 
weder Ie hebben verlaten, wijdde 
hij. zich geheel toe aan de 
geschiedkundige nasporingen. 
Zijne Geschiedenis van Frank
rijk ruimt hem eenen rang in 
onder de geschiedschrijvers. Hij 
heeft er de zes eerste deelen 
in 12>o -yan in het licht ge
geven ; het zevende, hetwelk 
hij had voltooid, en het achtste, 
•waaraan hij bijna de laatste hand 
had gelegd, zijn door VHAARET, 
ten druk bevorderd. Zonder dat 
zich zijn stijl door kracht of 
sierlijkheid onderscheidt, is de
zelve echter los, eenvoudig, 
natuurlijk en vrij naauwkeurig. 
Dezelve ademt een' geest van 
opregtheid en waarheid die in 
het stuk van geschiedenis be
valt; maar men moet er zich 
niet mede bedriegen: de schrijver 
heeft zijne vooroordeelen en zijne 
vooringenomenheden, waaraan 
hij geene bedenking maakt, de 
meestbekende feiten opteofferen. 
•Volgens de aanmerking van PA-
LISSOT, wordt' de geestelijkheid 
in dit werk niet altijd met on
partijdigheid behandeld. VILLA-
KET heeft deze geschiedenis tot 
aan het 17.° dl. voortgezet. (Zie 
YILLARET-CLADDIUS-) ; hij heeft 
tot opvolger gehad GARNIER ver-
ooïdeeld om vervangen te wor
den, door den langdradigen en 
vemlsnden FANTIN-DESODOARDS. 
Da onpartijdigheid is van geen 
clezer-sckijvers hét kenmerk. 
mm& %IXY overleed den 
4 Se?temfc; 1759> ffij h a d 

•™* f 'k* ÈèMed der letteren 
aangekondigd, atioreene Fran-

sche vertaling van het hekel' ' 
schrift van D.r SWIFT, getiteld • f 
JOHN. BÜLL of het eindeloos pro- \ 
ces; handelende over den door 
den vrede van Utrecht geeindig-
den oorlog. 

* VELTHEM (AUGUSTUS FER-
DINAKD, graaf' VON), een delf
stof kundige, lid der koninklijke 
maatschappij van Londen, eu ,, 
van die van Helmstadt, den 18 
September 1741, in het hertog- f 
dom Maagdèburg geboren, be
kleedde gedurende verscheiden 
jaren den post van opper-bewind-
hebber der mijnen, in net 
keurvorstendom Hanover. üy 
gaf over de Delfstof'tonde ver
schillende 'werken in het lwM. 
die zijnen roem vestigden, i» 
hoogeschool van RanomW 
hem den doctoraten g«ao.» 
de koning van Pruissen schonK 
hem den titel van graai, nj 
legde -den post van o p p f P ^ " 
hebber neder, en begaf zich nm 
zijne landgoederen, alwaar ra 
zich enkel met zijne 0 ^ 1 studie bezig hield.; Hij schreei 
aldaar belangrijke aanmerkingen, 
het zij op de Beuk****" 
ouden,oi) de onyxsmjn,^ 
het Standbeeld van * « « • * 
Egypte, enz., en ga1 uo" , 
b f V v a n t ó n e v ^ S 
lmgen in het licht. «?o '' 
men van hem verscheiden je 
langrijke Verhandelingen' o* 
de kunst om spiegels te v 
vaardigen; eem Nieuwe ^ 
ring der vaas van W* 
enz. De graaf v o » / " % 
overleed te Brunsmjlh UBU 

October 1801. 
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VELTHÜYSEN (LAMBERTUS) , 
VELTHÜSIDS, te Utrecht, in 1622 
geboren, verdedigde met ijver 
de gevoelens van DESCARTES. 
Hij was gedurende eenige jaren 
lid der magistraat zijner geboor
teplaats; maar de buitengewone 
geestdrift, waarmede hijdereg-
ten der burgerlijke overheden, in 
de kerkelijke vergadering verde
digde, deed hem in 1674 af
zetten. Hij leefde vervolgens 
in de afzondering tot aan zijnen 
dood,' in 1685 * voorgevallen. 
Zijne werken in 1680, te Rot
terdam' gezamenlijk in 2 dl.n , 
in 4.t0 in het licht gegeven, 
bevatten: 1.° Tractatusmoralis 
de mturali pudore et dignitate 
hominis, in qno agilur de in-
ceslu, voto castitatis etc., waarin 
goede zaken voorkomen, gepaard 
met valsche beweringen; —2.° 
De usu rationis in theologia; — 
3.° eene Verdediging der ver
handeling de Cive, vanHoBBEs, 
welke verstandige lieden niet 
deed terugkomen van het denk
beeld, hetwelk zij zich van dezen 
goddelooze hadden gevormd, en 
die den goeden naam van den 
verdediger zeer benadeelde; —• 
4,° De articulis fidei fundamen-
talibus et cultu mturali; een 
werk vol wonderspreuken. 

VELZEN (GERARD VAN). — Zie 
FLORIS V. 

VENANTHJS (Heilige), te Ca-
merino, eene stad in de mark 
van Ancona geboren, was nog 
zeer jong, toen hij gedurende 
de vervolgingen van DECIOS, in 
het jaar 250 voor het geloof 
ten dood werd gebragt. De 

hymnussen, welke in zijn officie 
voorkomen zijn zeer schoon en 
vol dichtvuur. 

VËNANTIDS-FORTÜNATÜS (HONO-
RIÜS CLEMENTIANUS) , bij Treviso, 
in Italië geboren, volbragt zijne 
studiën te Ravenna, en ging zich 
vervolgens te Tours, vestigen. 
Zijne talenten en zijne deugden 
bragten hem in naauwe vriend
schapsbetrekking met GREGORIUS, 
bisschop dier stad. De vrome 
koningin RADEGONDE noödigde 
hem uit om te Poitiers te komen, 
en nam hem in hare dienst; 
hij gaf aan SIEGBERT, die veel 
belang in hem stelde, . staat
kundige voorschriften. Hij werd 
te Poitiers, in 565 tot priester 
gewijd, en volgens het meest 
algemeen gevoelen, op den bis-
schoppelijken stoel dier stad ge» 
plaatst, na het ontslag vanPtATo. 
FORTDNATDS eindigde heiliglijk 
zijn leven, in 609, en men viert 
zijn feest te Poitiers, den 14 
December. Men heeft van hem: 
l.o een berijmd Leven van den 
H. MARTINUS, gevolgd naar het 
Leven van den zelfden heilige 
door SDLKTIUS-SEVERÜS. VENAN-
TIÜS-FORTUNATUS zegt, dat hij 
dit dichtstuk vervaardigde uit 
erkentenis jegens den H. MAR
TINUS, wijl hij door zijne voor
spraak van eene oogkwaal ge
nezen was; — 2.o verschillende 
Gedichten, in 11 boeken, in 
het licht gegeven, met het Le
ven van den H. MARTINUS , door 
pater BROUWER, een' Jesuit, 
Mainz, 1630, in 4. t0; — 3.° 
eene Verklaring van het gebed 
des Hecren, welke men ateznn 
meesterstuk beschouwt, in oe 
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Bibliotheek der kerkvaders en 
in dé Orthodoxographu, met de 
Verklaring van het Symbolum 
der Apostelen, van den zelfden 
Schrijver; — 4.° Verklaring 
van het Symbolum van den 
H. ATHANASIUS, door MÜRATORI 
in de Anecdola Mina mede* 
gedeeld; — 5.° Levensbeschrij
vingen van den H. HERMANUS 
(GERMAIN) van Parijs, van den 
H. ALBINUS (AUBIN) van Angers, 
van den H. PATERNUS van Avran-
ches, van dea H. AMANDUS van 
Rhodéz, van den H. REMIGIUS 
van Reims en van de H. RA-
SEGONDE. "Van al deze levens
beschrijvingen wordt slechts de 
laatste op prijs gesteld; in de 
overige openbaart hij zeer weinig 
critiek; — 6fi het hymnus 
Vexilla regis prodeunt etc. Du 
PIN schrijft hem ook toe Pange 
Ungua gloriósi, prwlium eerta-
minis (*), en pok deze lofzang 
komt in eenige uitgaven zijner 
•werken, met het Fexilla regis 
voor; maar dom CEILLIER, wiens 
gevoelen waarschijnlijker i s , 
schrijft hetzelve toe aan CLAUBI-
AKUS MAMERTINUS (zie dat artikel). 
Het dichtwerk van FORTÜNATOS 
is vrij welluidend voor de eeuw, 
vvaarin hij leefde, maar zijn 
proza is al te onbeschaafd. De 
beste uitgave der Werken van 
"VBiuimus is die van Maina, 
18W» Pater LABBE had er eene 
in gereedheid gebragt, welke niet 
™ hst licht is verschenen. -— 
Men moet, in navolging van 

CAVE , V Ë N A N T I U S - FORTUNATUS 
niet verwarren met den heiligen 
FORTUNATUS , bisschop in Lom-
bardijë, die, waarschijnlijk door 
de Barbaren van zijnen stoel ver
dreven, de wijk nam naar den 
omtrek van Chelles, bij den 
H. HERMANUS, bisschop van-Ptf-
rijs, zeer "in achting stond, en 
in 569 overleed. Men beeft van 
hem het Leven van den heiligen 
MARCELLUS van Parijs. 

VENCE (HENDRIK FRAKCJSCDS 
B E ) , een priester / leeraar der 
Sorbonne, proost derpnmahalt 
kerk van Nancy, staatsraad van 
LEOPOLD, hertog van Lollmf' 
gen, en onderwijzer zijner kin
deren, maakte zich bekend, 
door de uitgave, welke hij le
verde van de Commmitarm van 
pater BE CARRIÈRES, i « > 
1738—1743. DeabbéBEjENCE 
voegde er 6 dl.» bij met O * ledtngen en Verhandehngenm 

en over het Oude-Tesmf^ 
2 dl.», met eene OféW* 
Verklaring der Psalmen.• W» 
CALMET stelde deze j j r i j j g , 
gen zeer op prijs. ^f'JL 
geleerd, bondig en zuivel g 
schreven. De schrijver had1 de 
gewijde boeken we b e g 1 ? 
en zijne kennis strekte a i* °i 
verscheiden wetenschappen" 
Hij' overleed te Nancy, ™»• • 
November 1749. De heer Bo» 
BET heeft de meeste d e z e r ^ 
handelingen opgenomen u uitgave welke hij, in hetLaiy 

( ) Sedert & verbetering van dit Hymnus, leest men, ter ^ L ? 
van een pleonasme, fymnum, cerlaminis. Maar de dichter wil e. 
prixliwn, schok, a<mml,$ver, vuur, tot den strijd verslaan >ie 

door 
lebben* 
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en Fransch, van den Bijbel heeft 
geleverd, Avignon, 1767—1773, 
17 dl.11, in 4.t°; hetwelk aan
leiding heeft gegeven, dat deze 
Bijbel, soms onder den naam 
van Bijbel van den abbé DË 
VENCE wordt 'aangeduid, en 
waarvan er eene schoone uitgave 
bestaat, in 25 dl.», in 8.™; 
met een' atlas in 4.*o [Eene 
nieuwe uitgave des Bijbels van 
den abbé DE VENCE is ónder, 
dezen titel in het licht versche
nen : Sainte Bible etc. {Heilige 
Bijbel van VENCE, in het Latijn 
en in het Fransch, met letter
kundige, beoordeelende en his
torische aanteekeningen, ontleend 
aan het Commentarium van D. 
CALMET , abt van Senones, van 
den abbé VENCE en van andere 
meest beroemde schrijvers, tot 
goed verstand der É. Schrift 
met platen en aardrijkskundige 
platen verrijkt), 5.e uitgave zorg
vuldig herzien en met een aantal 
aanteekeningen verrijkt, door den 
heer DRACH, bekeerden Rabbijn, 
en met nieuwe verhandelingen 
vermeerderd, 26 dl.n, in 8.v°] 

VENDÖME (CLESAR, hertog van), 
zoon van HENDRIK IV en van 
GABRIELLE D'ESTREES , overleed 
in 1665, was landvoogd van 
Bretagne, hoofd- en opperbe-
windhebber der scheepvaart. Daar 
het hertogdom Vendame, oud 
apanage, van eenen tak uit het 
huis van Bourbon, in den per
soon van HENDRIK IV, met de 
kroon was vereenigd, zoo gaf 
hem deze vorst hetzelve. 

VENDÖME (LODEWMK JOZEF, 
hertog van), achtcr-klein-zoon 

van HENDRIK IV, was de zoon 
van LODBWIJK, hertog vanFeM-
ddme, later kardinaal en van 
LAURA MANCINI. Hij werd in 
1654 geboren. Na als officier 
van fortuin, alle rangen te zijn 
doorgeloopen, steeg hij op tot 
dien van generaal, en werd naar 
Katalonië gezonden, alwaar hij 
in 1697, Barcelona innam. De 
koning van Frankrijk benoemde 
hem in 1702,-om in de plaats 
van VILLEROY die niets dan ne
derlagen had 'ondervonden, het 
bevel in Italië te gaan voeren. 
VENDÖME leverde den slag van 
Lmara, waarvoor men zoo wel 
te Weenen als te Fersailleshét 
Te Deum zong. Hij drong daarop, 
verder door in het Trentinische', 
en veroverde er eenige steden. 
Nadat de afval van den hertog 
van Savooije, hem genoodzaakt 
had zich naar Piémont te wenden, 
maakte hij zich meester van 
Aosta, Vercelli en andereplaat
sen , na de achterhoede van den 
hertog, den 7 Mei 1704, bij 
Turin verslagen te hebben. Hij 
behaalde te Cassano, in 1705, 
eenige voordeelen op prins Eu-
GENIUS (de Oostenrijkers stem
men zulks niet toe), en in 3706 
op den graaf VON REVENTLAU , 

, te Calcinato. Na vruchteloos 
getracht te hebben de zaken van 
Vlaanderen te herstellen, wer-
waarts hij na de nederlaag van 
Ramilies, was gezonden, en 
alwaar hij in 1708, bij Oude* 
naarden zelf geslagen werd, be
gaf hij zich daarop naar Spanje, 
alwaar hij gelukkiger was. Hij 
voerde PHIUPJPUS Yn&ar Madrid, 
terug, maakte STANHOFE met 

"6,000 Engelschen toijgsgev»» 
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gen, en leverde den 10 December 
1710 den slag van Villaviciosa, 
waarvan het geheele voordeel 
aan zijne zijde bleef, niettegen
staande degraaf van Stahremberg, 
volgens DE BERWICK, het slag
veld behield; daar deze generaal, 
door de gevangenneming van 
STANHOPE verzwakt, had moeten 
wijken,'en een aantal gewigtige 
posten verlaten, zoo ging VEN-
DÖME voort, den vijand te ach
tervolgen, tot dat hij in 1712, 
te Tignaros, aan eene onverte-
ring overleed, en in het klooster 
van het Eskuriaal, in het graf 
der infanten van Spanje, begra
ven werd. Een bekwaam en 
dikwerf gelukkig veldheer zijnde, 
doordacht hij zijne ontwerpen 
niet diepzinnig genoeg, zag de 
kleinigheden te zeer over het 
hoofd, en liet- de krijgstucht 
vervallen. Zijne verwijfdheid 
stelde hem meer dan eens aan 
het gevaar bloot om opgeligt te 
worden. De achteloosheid en 
ongeregeldheid, welke hij in zijn 
leger bragt, heerschte in eenen 
uiterst hoogén graad, in zijn 
huis en in zijnen persoon. Door 
de pracht te halen, verviel hij 
in eene cynische morsigheid, 
waarvan men te vergeefs een 
voorbeeld zoekt. De hertog van 
TEKDÖME was in 1710 met eene 
der dochters van den prins van 
CONDÉ gehuwd, bij welke hij 
geene kinderen verwekte, en 
diejn 1718 overleed. De ridder 
M-asüuERivE heeft de Eistoire 
f^t&édiiedenis zijner veldtoó-
ten) g*verd, Parijs, 1714,in 
L4.™> Be-hërtog DE SAINT-SIMOB 
heeft dezen veldheer in zijne 
Memonm al te zeer verongelijkt; 

het is moeijelijk te ontdekten, 
dat hij met vooroordeel over 
hem spreekt. Men kan echter 
niet ontkennen, dat zijne zor
geloosheid en zijne hoofdigheid 
hem groote misslagen hebben 
doen begaan. Men kan zich 
hierin verlaten, op hetgenewat 
tegen hel einde van den veld-
togt van 1708, de dauphin, 
hertog van Bourgondië, een prins, 
wiens waarheidsliefde en naauw-
gezette regtvaardigheid men met 
kan verdenken, schreef:.» W& 
ligt dat de heer DE VEKDÖME 
zijn ontslag zalvragen, zooals 
ik daarvan iets vernomen neD. 
Ik zal daaromtrent mijn gevoe
len aan den koning met zeg
gen: hij zal zelf moeten4beoor-
deelen, welk antwoord hem 
daarop te geven staat, Zeker s 
het, dat zulks eene gelegenhed 

zoude zijn, om aan de dienst 
eenen < man te onttrekken . j e 
door zijne hoofdigheid, en andere 
al te wel bekende g e t o g . 
aan dezelve meer lot S 
verstrekt, dan haar nut>8 »• 
Vie du Dauphin, 2fi dl.Mz. iw. 

prioor van Frankrijk, enw 
Öer van den voorgaande, w 
Parijs, in 1655 geboren. ^J 
onderscheidde zich eerst onder 

den hertog mJ^°Zn tSgt 
oom, 
naar 

dien hij •op«B"f , tJ5 
Candia. vergezelde, *J 

volgde vervolgens in 1672,^°-
voigae vervuigBuo *» -"-„«van 
DEWUKXIV, ter verovering ^ 
Holland, en onderscheiddezien 
bij verschillende g e l e ^ g . 
In 1693 tot den ^ B ' a n j £ d 
tenant-generaal verheven, * 
hem in 1695 Jwt opperbevel van 
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Provence opgedragen, in de plaats 
van den hertog van Vendóme, 
zijn'' broeder, die zich naar 
Katalonië begaf. In den suc
cessie-oorlog -werd hij naar Italië 
gezonden, alwaar hijeenigeste-• 
den op de keizerlijken veroverde; 
maar hij verviel in ongenade, 
na den'slag van Casstmo, den 
16 Augustus 1705 geleverd, en 
•waarbij hij verzuimd had tegen
woordig te zijn. Hij nam de 
wijk naar Rome, na afstand te 
hebben gedaan, van de meeste 
zijner talrijke beneficiè'n. De 
koning legde hem eene jaarwedde 
toe van 24,000 livres. In Frank
rijk teruggekeerd, vernam hij in 
1715 dat de Turken Malta be
dreigden; hij snelde die stad te 
hulp, en werd tot opperbevel
hebber der godsdiensttroepen be
noemd ; maar, daar de belegering 
van genoemd eiland niet plaats 
had, zoo keerde hij in de maand 
October deszelfden jaars naar 
Frankrijk terug. In 1719 legde 
hij zijn groot-prioorschap_neder, 
behield den titel van prioorvan 
Vendame, en overleed te Parijs, 
den 24 Januarij 1727. 

VENDÓME. — Zie MATTHEUS 
VENDÓME. 

VENEL (GABRIO! FRANCISCÜS), 
te Pezenas (Fr. Herault dep'.) 
geboren, onderscheidde zich als 
arts, en behaalde bij eene me
destreving (concours) in 1758, 
eenen leerstoel voor de genees
kunde, te Montpellier. Reeds 
in 1753 was hij benoemd tot 
algemeen-inspecteur der berg- of 
minerale wateren van Frankrijk. 

XXIV DEEL. 

Hij werkte verscheiden jaren aan 
de ontleding dier wateren, met 
den heerBAïEN, een'beroemden 
kunstenaar, die met het daaraan 
verbonden handwerk belast werd. 
Hij overleed te Montpellier, in 
1777, in den ouderdom van 54 
jaren. Men heeft van hem,: l.o 
Examen etc.(Onderzoek der mine' 
rale wateren van Passy), Parijs, 
1755; —_ 2.° Instructions etc. 
(Onderrigtingen over het gebruik 
der steenkool of kool-aarde), 
Avignon, 1775, een zwaar deel 
in 8.T°, met platen. De staten 
der "provincie hadden hem belast 
mét het onderzoek van den aard, 
de eigenschappen en het gebruik 
der steenkool; dit werk bevat 
de uitkomst van dit onderzoek; 
hij bewijst er in dat de steenkool 
niet nadeelig is voor de gezond
heid, en wel uit de ondervin
ding dergenen, die er een be
stendig gebruik van maken; — 
3.° Analyse etc. (Ontleding der 
wateren van Seltz), in de Ge
denkschriften der akademievan 
wetenschappen; — 4 ° Aquarum 
Gallice mineralium dnalysis, een; 
handschrift, in 2'dl.», in 4.*°; 
dit is de vrucht zijner naspo-
ringen en togten; — 5.° Précis 
etc. (Kort begrip van de leer der 
geneesmiddelen — materia-me-
dica -—), door den heer CAR
RIÈRE ,' met vermeerderingen in 
het licht gegegeven, 2 dl.* in 
8.™, Parijs, 1787. 

VENERONI (JOANNES) , te Ver
dun geboren, heette VIGNERON; 
maar daar hij het Italiaansch 
had beoefend, en in die taal 
te Parijs lessen wilde geven, 

T 
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zoo gaf hij zich voor een' Flo-
rentijner uit, en italianiseerde 
zijnen naam. De duidelijkheid 
zijner beginselen verschafte hem 
vele scholieren. Hij is een der 
schrijvers, die in de 17.eeeuw 
hel meeste hebben bijgedragen, 
om in Frankrijk den smaak 
voor de Italiaansche letterkunde 
te verspreiden. Zijne werken 
zijn: ï.° Grammaire etc. (Spraak
kunst om het Italiaansch te lee-
ren)',. in 12.^°, Parijs en Lyon, 
in 8.T0 Men heeft er verscheiden 
uitgaven, in verschillende forma
ten van geleverd; zij is duide
lijk, doch eenigzins wijdloopig; 
— 2.° Dictionnaire etc. (Itali-
aansch-Fransch en Fransch-Ila-
liaansch Woordenboek), 1768, 
in 4 t 0 Hetzelve is verdrongen 
door dat van ALBEAÏI; ,-— 3.° 
Fables etc. (Uitgelezen fabels) 
met de Italiaansche vertaling. 
Men heeft er eene uitgave van 
met eene Hoogduitsche vertaling 
en platen, Augsburg, 1709, in 
4,toj — 4.o Brieven MMLORE-
DAHÖ, in het Fransen vertaald, 
zoo als ook Brieven van' den 
kardinaal BERTIVOGUO. Zijn stijl 
is meer ongedwongen dan zui
ver. — Zie VERGAMI. 

* VENETO (PAULDS), een re
ligieus van de orde der.kluize^ 
naars van den H. ATIGUSTIKDS , 
Moeide in het begin der 15.e 

eeuw, en .werd voor den Vorst 
der godgeleerden van zijnen lijd 
.gehottnten. Hij onderwees ie 
Padm 'm het klooster zijner 
orde, eïÉ overleed aldaar in den 
ï 1 ^ z ^ * J«en> den 15 Junij 
1429. Hij heeft talrpe geschrif
ten nagelaten, waarvan de ti

tels zijn: 1.° Contra Judwos 
liber mms; — 2.° Sermones de 
tempore; — 3.°, Sermones de 
sanctis; — 4.°, Sermones qua-
dragesimales;— B.° De Concep-
tione B.M. Virginis;^— 6.°De 
Incarnatione VerU Dei; — 7.° 
De eaócellentia Verbi Dei; — 8.° 
Super .sefitentias libri quatuor; 
— 9,o Ad libros phijsicorum li
bri octo; — 10.° Super libros de 
generalione et corruptione libri 
duo; — 11.° Super libros de 
anima libri tres;—12.° Summas 
philosophiw naturalis libri secs; 
— 13.° De conceptione niundt 
qui astronomice janua nuncupari 
poiest, liber mus; — 14.» De 
circulis componentibus munawtn; 
— 15.° Decomposüionemundi^ 
— 16.° Super libros Porphym 
liber mus; —17." Super pmd* 
camenta liber mus; — j°-. 
Super libros posteriorwm Ixm 
duo; — 19.0 logica-paf»: 
— 20.o Logica magna; — ^-
De quadralura circuit; ~^\ 
Super consequentis Slrodt. wat 
er ook van de verdiensten vaa. 
deze, tegenwoordig yergetón 
schriften moge zijn, zij duiaen 
ten minste in pater W o e " f 
zeer werkzamen schrijver aan. 
die voor zijnen tijd niet uilgeM '̂ 
de kundigheden verrijkt was. 
Men moet hem niet verwarren 
met PADLÜS VEKETO, een a» 
viter monnik, die in.deze '^ 
eeuw leefde, en van yvienivm 
de volgende werken heelt: *• 
DenoütiaDei;-2.oDe^ 
dendo christiano testamento, 
3.o De ordine et progressu^ 
ordinis; — 4.o Explicatip Mn 

tis Aligerii poetce florentim-r' 
De Levensbeschrijvers ffl»KCU 
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melding van twee andere VE-
NETO'S. De eerste ANDREAS, was 
mede een Serviter-monnik, hij 
leefde in de 14.» eeuw, en was 
hoogleeraar te Bologna. Onder 
verschillende werken, waarvan 
hij de schrijver is, noemt men: 
l.°een CommentariumofA.Kis'ïo-
TELES, de rebus naturalibus; — 
2.° Lïber variarum orationum; 
— 3.o Campus florum. — De 
andere JOANNES YENETO, was 
een Karthuizer, en leefde inde 
"15.° ee u w. Zijne geschriften 
zijn: i.° Nesse te ipsum;,—-
*Z.° Be patientia et humilitate 
lïber nnus; •— 3.° Speculum mo-
rientium, libri tres; — 4;° Co
rona sensuum, liber mus; — 
5.° Sermones varii; — 6.°Épis-
tolce varice. 

VENETTE (NICOLAAS) , doctor 
in' de geneeskunde, in,1698, 
in den ouderdom van 65 jaren 
te la Rochelle, zijne geboorte
plaats , overleden. Hij had te 
Parijs., onder GOIDO PATIN èii 
PETRUS PETIT gestudeerd, en na 
door Italië en Portugal gereisd 
te hebben, keerde hij naar zijne 
geboorteplaats terug, alwaar hij 
zich geheel aan de uitoefening 
der geneeskunde toewijdde. Men 
heeft van hem verschillende 
werken: 1.° Traite etc. {^er-
handeling over de scheurbuik), 
la Rochelle, 1671, in 12.«»o > 
— 2.o Traite etc. (leshandeling 
over de sleenen, die in het men-
sohelijke Hgchaam ontstaan), 
Amsterdam, 1701, in 12.to0 

Er komen goede aanmerkingen 
in voor; maar de theorie des 
schrijvers over de vorming der 

steenen is ongerijmd j — 3.» 
Tableau etc. {Tafereel der hu
welijksliefde) , 3 dl.», inl 2.mo, 
met platen; vol met oneerbare 
afbeeldingen en geschiedenissen, 
gesöhikt om het bederf in de 
harten der jonge lieden uitte-
strooijen. De schrijver had zich 
in de eerste uitgave, onderden 
naam van Salonici verborgen 
gehouden, en hij zou wél heh-
ben gehandeld indien hij zijn 
werk met zijn' naam verborgen 
had. Een latere schrijver heeft 
het uitgeplunderd, om er een 
opwarmsel -van te maken, dat 
niet beter is. 

VENIERO (DOMINICUS), een edele 
Venetiaan, in 1581 overleden, 
onderscheidde zich onder de 
Italiaansche dichters van zijnen 
lijd. Zijne Gedichten zijn het 
eerst gedrukt, in de Verzame
lingen van DOLCE en RÜSCELU, 
en later te Bergamo in 1750, 
in 8.v°, met die van LODEWIJK. 
en MAFFEDS VENIERO, zijne ne
ven. DOMINICÜS was de broeder 
van HIERONYMÜS ', FKANCISCÜS en 
LODEWIJK , even als hij door ver
schillende werken in onrijm en 
dichtmaat bekend. LODEWIJK 
(ALOYSIUS) onteerde zijne pen 
door 'een verregaand lig tzinnig 
dichtstuk in drie zangen, geti
teld la Putana errante,.gevolgd 
dooreen ander,niet minder ze
deloos, in één gehang 11 Treilt' 
Mo genaamd; gezamenlijk Ie 
Venetië, in 1531, in 8.*° ge
drukt. Deze beide schandelijke 
voortbrengselen zijn door eenige 
levensbeschrijvers ten : onregte 
aan AREÏINO toegeschrcvéirv en 
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lasterlijk aan MAFFEÜS VENIEUO, 
aartsbisschop van Corfu, zoon 
van dezen zelfden LODEWIJK, 
door een' protestantschen uit
gever, die dezelve in 1651 te 
Lucern liet drukken: eene be
schuldiging, die gemakkelijk te 
wederleggen valt, want genoemde 
prelaat was in 1531, toen zijn 
vader deze beide gedichten in 
het licht gaf, nog niet geboren. 
LODEWIJK YENIEUO overleed in 
1550. 

"VESSIISI (IGNATHIS) , een Jesuit, 
b\jgenaamd de Massiïïon van 
Italië, den 10 Februarij 1711, 
te Como, van eerzame ouders 
geboren, begaf zich den 26 
Januarij 1728 in de maatschappij 
van, JESUS, en onderwees er, 
volgens gebruik, al de klassen. 
Zijne oversten bestemden hem 
voor den kansel, en hij regt-
vaardigde de hoop, welke men 
van zijne talenten had opgevat. 
Hij schiep, als ' tware, een 
nieuw tijdvak in de Italiaansche 
welsprekendheid. Men bewon* 
derde in zijne leerreden, de-orde, 
de schoonheid des plans, de 
diepzinnigheid, de schoone voor-
dragt. Zijn stijl was vol, sier
lijk , welluidend. Hij wist de 
meest gewone denkbeelden te ver
edelen, en ofschoon zijn spreek-
toon niet zeer gelukkig was, 
boeide echter zijne rede zoo zeer, 
dat zijn gehoor altijd was za-
ffleiigesteld uit' personen, die 
dan meest kieschen smaak be
zaten* de aanzienlijkste steden 
van Jtótó, bilden hem hooren. 
Nadat de Orde der jesuiten ii* 
1773 vernietigd was, bleef pa
ter VEMM, toenmaals rector 

van het collegie van Milane,'m 
die stad wonen. Hij overleed 
aldaar in groote gevoelens van 
godsvrucht, den 25 Augustus 
1778. Hij had bij zijn leven 
niets in het licht gegeven. De 
abbé ANTONIÜS LODEWIJK CABH, 
vroeger zijn orde-broeder, ver- \ 
zamelde de doorhem nagelatene 
geschriften en gaf dezelve in 
het licht: het is aan zijne zorgen, ; 
dat men te danken heeft: 1.° j 
Panegiriei, Milane, 1782. Er 
verscheen hiervan in het zelfde \ 
jaar eene tweede uitgave te Fe- \ 
netië; — 2.° Ie Prediche pa-
resimali, Milane, 1180,Venetië 
1783. 

* *VENim(deabbéFM«ciscns), 
een geleerde Italiaan, teMilane, 
in ,1737 geboren, legde zich toe 
op de beoefening der wiskunde, 
der wijsbegeerte, der schoone 
letteren, en bekleedde verschf 
lende leerstoelen aan de univer
siteit van Partna. Vreemd aan . 
de staatkundige aangeegenne-
den, gedurende de beslissings-
punten, waaraan Itahe, ten B ^ 
volge der Fransche omwentei ng 
was blootgesteld, hield hüo

z c n 

enkel met zijne studiën bezig, 
en leefde onbekend te midden 

der krijgsbewegmgen en regeringen, welke elkanderzoo 

kortstondigopvolgden-HijkwaP 
te Parijs, wijl hij aMaar » * 
rust waande te vinden,,<tfii! 
zijne geboorteplaats; raa&r « 

zijne hoop b e d W n . k e e r d L Ï 
weinige maanden daarnai naa 
Milane terug. De abbe VigJJ. ; 
gaf over de door hem onderwe 
zen wetenschappen ™?^Z^ geschriften in het hcht, die vei 
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scheiden uitgaven hebben gehad: 
een der meest geachte is dat 
hetwelk ten titel voert: Beprin-
cipiis elc. {Over de grondbegin
selen der toonkünstige en dich
terlijke harmonie, en derzelver 
toepassing op de theorie en de 
praldijh der Italiaansehe versi
ficatie), Parijs, 1798, in 8.™ 
Hij is te Milane, den 5 April 
1820 overleden. 

VENÏÜS. — Zie VEEN (OTTO 
of OCTAVIO VAN). 

VENTIDIÜS-BASSUS , een Ro
mein , van geringe geboorte, 
was eerst muilezeldrijver. Hij-
schitterde zoo zeer onder Junus 
CESAR en onder MARCDS-ANTO-
NHJS , dat hij gemeensman of 
volks-tribuun, preetor, pontifex, 
en eindelijk consul werd. In 
drie groote veldslagen overwon 
hij de Parthers, en zegevierde 
over dezelve in het jaar 38 vóór 
J. C. Zijn dood was een rouw 
voor Rome, en zijne lijkpleglig-
heden werden ten koste van het 
publiek gevierd. 

"VENTIMIGUA (MARIANUS), een 
karmeliet van Napels, onder
scheidde zich in zijne orde door 
zijne deugden en zijne kunde, 
en werd den 29 Mei 1762 alge
meen prior. Men heeft van hem: 
Historia chronologica priorum 
generalium ordinis B. Marine de 
MonteCarmelo, Napels,177'3, in 
4.t°, met platen. Beschrijver 
levert in hetzelve eene beknopte 
levensschets vaa eiken generaal 
zijner orde, van den II. BER-
NARDUS,stichterderzelvo af, in 

1145, en een kort begrip der 
gedenkwaardige gebeurtenissen, 
onder hun beheer voorgevallen. 
Er straalt in dit geschrift vele 
geleerdheid door, de stijl van 
hetzelve is zuiver en vloeijend. 
De schrijver stierf kort na des-
zelfs uitgave. 

VENTURA (ANTOMDS PRADO), 
een Spaansche trinitaris- reli
gieus, den 10 Junij 1701, uit 
eene aanzienlijke familie van 
Cordova in Andalusië geboren. 
In den ouderdom van 16 jaren 
begaf hij zich in het klooster 
der mathurijnen zijner geboor
teplaats , en legde er zijne ge
loften af. Met het onderwijs der 
wijsbegeerte belast, kweet hij 
zich van die taak tot tevreden
heid zijner oversten, die hem 
naar Sevüla zonden, om er aka-
demische graden te erlangen, 
hij ontving aldaar den doctora
len hoed. Eenige jaren daarna 
werd hij aan dezelfde universi- • 
teit tot hoogleeraar der godge
leerdheid benoemd. VENTÜRA 
was ervaren in de aardrijkskun
de, de geschiedenis en het ker-" 
kelijke regt. Hij predikte met 
bijval, èn was vlug in het ver
vaardigen van verzen. Pater VEN-
TÜRA overleed te Cordova, in 
1753. Men heeft van hem: 1." 
een Gedicht op den H. RAPHAÖL , 
in 4. t0; — 2.° Leerreden op de 
Heiligen, 2 dl.», in 4.t0; — 
3.° Leven van den martelaar 
FR. MARCCS CRIADO , in 8.v° j 
— 4.° Lijkrede van den kardi
naal CtsNERos, uitgesproken bij 
de lijkplegligheden, die de uni
versiteit Van AUala van dezen 

3 
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prelaat' liet vieren enz. Hij heeft, 
zegt men, veel bijgedragen tot 
de ontwikkeling der Spaansche 
taal. — VENTORA (WILLEM), te 
Asti, in 1250 geboren, schreef 
of liever'vervolgde de Geschie
denis dier stad. Dezelve was 
begonnen door OGERIÜS ALFE-
RIÜS, die haar tot 1294 had 
voortgezet; die van VENTÜKA 
begint met 1260, en loopt tot 
1325. VENTÜRA had de wapens 
gevoerd, en was in 1273 ge
vangen genomen. Zijn werk 
heeft lot titel Gedenkschrift enz. 
LODEWIJK ANTONIÜS MÜRATORI 
heeft het met aanteekeningen 
opgenomen in het 2.e dl. zijner 
groote Verzameling der schrij
vers over de Geschiedenis van 
Italië, in'fol., Milane, 1727. 
— VENTDRA (SECDKDINUS), bloed
verwant van den voorgaande, 
burger van en notaris te Asti, 
vatte het werk van WILLEM we
der op, en zette het voort; hij 
schreef de Geschiedenis van Asti, 
van 1419 tot 1457. Dit vervolg 
komt mode voor in het boven 
aangevoerde boekdeel van MÜ
RATORI. 

* VENTURE (MARDOCHEÜS), een 
jood, die in het begin der 17.e 
eeuw bloeide, en een der ge
leerdste mannen zijner natie was. 
Men heeft van hem de volgende 
werken: l.o Bagelijksche gebe
den ten gebruike der Portugesche 
of Spaansche joden, waarbij 
men eopige ophelderende aan-
teekemngen heeft gevoegd, 1772, 
* dl-a. in 12.™ ; _ ! 2 o het 
H°°9hed van S^omx, met de 
S t * 1 ! ? omschrijving, en 
do Urhandehng van ABora.of 

van de Vaders der Zeer, uitliet 
Hebreeuwseh, Chaldeeuwschen 
Rabbijnsch vertaald, met ophel
derende aanteekeningen, totgoed 
verstand derzelve, 1774, inl2.m0 

* VEKTÜRI (de ridder JOANNES 
BAPTISTA) , een letter- en wis
kundige, in 1746, teBibiano, 
m het hertogdom Reggio gebo
ren. Tijdens de oprigting der 
Italiaansche republiek, werd hij 
lid van het wetgevende lig-
chaam van Milane, en toen men 
te Modem eene school voor de 
genie stichtte, werd hij tot on
derwijzer bij dezelve benoemd. 
VENTDRI werd vervolgens^oog-
leeraar in de natuurkunde aan 
de universiteit van Pavia, daarna 
zaakgelastigde van het koningrijk 
ItaliëItBem. Ook bekleedde hn 
eenen leerstoel voor de wiskunde, 
en zijne leergangen werden zeer 
gevolgd. VENTÜRI ga v e 
lende werken in het licht, over 
A&landmeetkunde,ie^f^ 
kunst, de vesiingbomkunde, 
verscheiden levensbeschnjving™ 
van beroemde mannen, m » 
aantal verhandelingen over ^ 
oude gedenkteekenen en de Aw« 
ten. Hij heeft de LterèfW 
vanBoYiRDo.sehrHverv3"^ 
dichtstuk de verliefde R«BjJ| 
met aanteekeningen v e r 3 f 1 ; 
onder zijne geschriften woröj 
vooral met billijken lofverraeW 
zijne Verhandelingen "Mr " 
handschriften van ^°^°"A 
VINCI en van GALILEI. Hip °» 
op het punt om eene W 
deling over de ffwfcWit te 
2dl .n i n 4 . t o , > h e 1«W* 
geven, toen hij te Milane, den 
10 september 1822 door den 
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dood werd verrast. Hij was lid 
.van het instituut van Bologna, 
van verscheiden anderegeleerde 
genootschappen, en diep erva
ren in de wiskundige welen-
schappen, en in de oude en 
nieuwe letterkunde. 

* VENUSTI (NICOLAAS MARCEL-
ttjs, markies DE), ridder van 
den H. STEPHANÜS, te Cortona, 
in 1700 geboren, studeerde 
achtereenvolgend te Bologna, 
Sienna en Pisa. Hij leerde in 
laatstgenoemde stad de regtsge-
leerdheid, de natuur- enboven-
natuurkunde. Hij begaf zich 
naar Napels, alwaar hij werd 
benoemd tot oppertoeziener der 
koninklijke bibliotheek en des 
museums, en tot onderzoeker der 
te Eerculanum, Pompeja enz. 
gemaakte ontdekkingen. Te Cor
tona teruggekeerd zijnde, stichtte 
hij er verscheiden voor de let
teren nuttige inriglingen; onder 
anderen, de beroemdeToskaan-
sche akademie, die de aanzien
lijkste mannen van Italië onder 
hare leden, heeft geteld. Men 
heeft van hem: 1.° eeneh La-
tijnschen Brief over de oudheid 
van Corlona; — 2-° Beschrij
vingen, der te Herculanum ge
maakte ontdekkingen, Rome, 
1748, enz. Hij overleed in Junij 
1755. J 

VENUTI (RODOLFINO), een be-> 
roemde Rorneinsche oudheidkun
dige, in het jaar 1700geboren, 
bezat eene uitgebreide kennis , 
van de oude gedenkpenningen 
en gedenkteekens. Paus BËNE-
WCTUS XIV vereerde hem met 

zijne welwillendheid, en benoem
de hem tot opziener van het 
kabinet van oudheden van het 
Vatikaan, hetwelk VENOTI met 
verscheiden kostbare voorwerpen 
verrijkte. Hij overleed in 1763, 
en heeft nagelaten: 1.° Collec-
tanea antiguüatum romanarjum, 
Rome, 1736, in fol.; — 2.° 
Antiqua numismata maximi mo-
duli ex museo Alex, cardinalis 
Albani, in Mticanam bibliotiie-
cam translata, Rome, 1739 
— 44 , 2 zware dl.», in fol.; 

— 3.o Accurata e succincta des
crizione topografica delle anti-
chita di Roma, Rome, 1763, 
2 dl.» in 4.*°, met platen, 2fi 
vermeerderde uitgave, 1803, 2 
dl.», in 4.l° , met pi.; — 4A 
Accurata descrizione topografica, 
cd istorica di Roma rnoderiia, 
opera poslwma, Rome, 1766 , 
2 dl.»',' in 4-t", met p i . ; — 
5.o Numismata imperatorumprce-
stantiora a Marlino V ad Be-
nediclum XIF, 1774, in 4.t°; 
— 6.° Vetera monumenta qim 
in hortis Gcelimontanis et in 
cedibus Mdlheorum adservantur 
collecta a Venuiio, 1779, 3dl.n 

in fol., platen. 

•" "VENUTI (de abbé PAILIPPDS) , 
te Corlona in 1709 geboren, be
oefende met het beste gevolg de 
letteren. De kanoniken van den 
H. JOANNES van Latcrancn zon
den hem naar Parijs, om de 
inkomsten te beheeren der abdij 
van Clêrac in Guyenne, welke 
HENDRIK IV aan dat kapittel 
had gegeven. Zijne bescheiden 
en beschaafde manieren, en zfóR 
vlugge geest, verschaften tóto; 
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vele vrienden, onder welke hij 
den president DE MONTESQÜIEU 
telde. Deze laatste, zeer te vreden 
•met de vertaling in het Itali-
aansch, welke de abbó VENDTI 
van -het dichtstuk de Godsdienst 
van- RACIME had vervaardigd, 
gebruikte den invloed van den 
abbé: DE SAINT-CTR bij den heer 
BOTER , bisschop van Mirepoix, 
ten einde van hem eenig bene
ficie, voor zijn' gunsteling te 
bekomen. Men stelde aan dezen 
prelaat de dienst voor, welke 
de abbé VENDU aan de Kerk 
had bewezen, door de vertaling 
van het dichtstuk van RACINE. 
Niets was in staat den bisschop 
te bewegen, die eindelijk ant
woordde, » dat hij meer belang 
stelde, in hen, welke de gods
dienst bedienden, dan in hen, 
welke haar bewezen." De abbó 
.YBNOTI keerde in 1750,naar 
Rome terug, en overleed te-
Cortona, in 1769. Hij heeft in 
Italiaansche verzen vertaald: 1.° 
de TELEMACHUS, 2 d l . n , i n4>^ 
— 2.o het reeds genoemde dicht
stuk de Godsdienst van RACINE ; 
— 3.o het treurspel Droo van 
LEFRANC DE POMPIGNAN. 

; * VERAC (KAREL OHVIER DE 
SAINT GEORGES , markies DE) , 
een Fransen luitenant-generaal, 
in Mlou, in 1743 geboren, 
was in den ouderdom van 10 
jaren, titularis van den post van 
luitenant-generaal van dat gewest, 
in 1757, begaf VERAC zich onder 
de musketieren, en vier jaren 
later maakte hij zijnen eersten 
veldtog mede, als adjudant van 
den hertog ?'HAMé,Zijn'schoon
vader, fly werd door het ka

nonschot gekwest, dat dien 
veldheer doodde, en niet lang 
duurde het, of hij werd tot 
kolonel benoemd; maar kort 
daarna (1772) begaf hij "zich in 
de diplomatie; werd gevolmag-
tigd minister bij den landgraaf 
van Hessen-Kassel, ging vervol
gens in dezelfde 'hoedanigheid 
aan het hof van Denemarken 
over, en werd in 1779 naar 
CATHARINA II gezonden, om de 
onzijdigheid van Rusland te 
onderhandelen, in den oorlog 
van Frankrijk tegen Engeland. 
Vijf jaren later ging hij als ge
zant, eerst naar Holland, daarna 
naar Zwitserland. Hij bekleedde 
in 1791 laatstgenoemden post; 
toen hij, na het aanhouden 
des kbnings te Varennes, zijQ 
ontslag inzond. VERAC kwam 
eerst in 1801 in Frankrijk te
rug. Onder het keizerlijk be
stuur genoot hij de bezoldiging 
van veld-maarschalk; bij w 
restauratie verkreeg 14 w e ( r 
zitting in. de kamer, « 
LODEWHK XVI hem in 1 7 7 ü 

verleend had, en werdluitenam-
generaal; in 1816 op pensioen 
gesteld, is hij in de maand No
vember 1828 overleden. 

VERANUS. — ZieSAiowus. 

VERARDO (KAREL), in 144
O°' 

te Cesena, in Romagna, geboren, 
overleed in 1500, was kamer
heer en secretaris der breveu 
van de Paussen PADLDS H, »* 
TDS I V , INNOCENTIÜS W 
ALEXANDER VI. Ken heeft jan 
hem een zonderling werk m 
teld: Historici, deurbeGran^' 
singulari virlute, felicibW*" 
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auspictis Ferdinandi et Ëlisabeth 
regis et reginm eccpugnata, Rome, 
1493, in 4.t0 Dit is eene ge
schiedenis bij wijze van tooneel-
stuk geschreven. 

VERBIEST (FREDINAND) , een 
Jesuit, in 1630 te Brugge ge
boren, maakte groote vorderin
gen in de wiskunde, en wijdde 
zich toe aan de bekeering der 
Sinezen. Hij werkte met vrucht 
in de provincie Chensi, toen hij 
in 1660 aan het hof werd be
roepen, en door den invloed, dien 
hij bij den keizer had, der chris
telijke godsdienst grootelijks van 
dienst was. Maar na den dood 
van dien vorst bewerkte de af
gunst der wiskunstenaars en 
Sinesche priesters, dat men hem 
gevangen zette. Eene zons-ver-
duistering, waarvan hij het juiste 
tijdstip voorzeide, en len opzigte 
van welke de Sinesche sterre-
kundigen zich op eene lompe 
wijze bedrogen, gaf hem zijn 
aanzien terug, doch hij werd 
eerst eenigen lijd later weder 
in vrijheid gesteld. Het voor
zitterschap der wiskundige regt-
bank, hetwelk na den dood van 
pater SCHAIX, aan eenenSinees 
was gegeven, werd zoo slecht 
waargenomen, dat de misnoegde 
keizer het in 1669 aan pater 
VERBIEST gaf, die de dwalingen 
der Sinezen hersteld had. Deze 
post werd in het vervolg altijd 
aan een' Jesuit toevertrouwd, 
tot op pater HALLESTEIN, die 
in 1774 overleed; want de we
tenschap der Sinezen is zoo be
paald , zelfs in zaken, daar zij 
eenen bijzonderen ophef mede 

maken'; dat er niemand gevon
den wordt, in staat om eenen 
goeden almanak te vervaardigen. -
De juiste dag van den dood van 
VERBIEST is ons onbekend; [Men 
noemt van dezen Jesuit: eene 
Berekening der zons- en maans
verduisteringen voor twee duizend 
jaren, bestaande uit 32 deelen 
met kaarten en verklaringen j 
herhaal van twee lleizén door 
Tartarijë, en verschillende ster-, 
rekundige werken]. 

- VERCINGETORIX , generaal der 
Galliërs, werd eerst uitgeroepen 
als koning der Arverniërs, en 
later als hoofd van het verbond, 
dat in Gallië tegen CAESAR ge
vormd werd. Na zich ia Aliise, 
tegenwoordig Sainte-Reine, met 
80,000 man te hebben opgeslo
ten , werd hij door GJESAR krijgs • 
gevangen gemaakt, die, volgens 
DION , hem, na hem tot zijn' 
zegetogt te.hebben doen dienen, 
deed sterven. Het stilzwijgen, 
hetwelk GESAR omtrent het lot 
van dezen doorluchtigen gevan
gene in acht neemt, bewijst ge
noeg dat dezelve niets vereerends 
voor zijnen overwinnaar bevat. 

VERDIER (AWTONIUS DU) , heer 
van Vaitprivas, in 1544, te 
Montbrison in Forez geboren, 
overleden in 1600, was geschied
schrijver van Frankrijk en ge
woon edelman des konings. Hij 
overstroomde het publiek met 
compilatiën, waarvan de minst 
slechte is zijne Bibliotheek der 
Fransehe schrijvers, ofschoon er 
niet veel critiekof naaüwkeurig-
heid in gevonden wortU, Dezelve 

5 
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werd foor de eerste maal gedrukt 
te Lijon in 1585. De heer Ri-
COLEÏ DE JÜVIGNY heeft er eene 
nieuwe uitgave van geleverd, 
als mpde van de bibliotheek van 
i i CRDIX-DD-MAIINE. Parijs, 1772 
en 1773, 6 dl", in 4.t0 De aan-
teekeningen van den geleerden 
uilgeyer, verbeteren de dwalin
gen fan het oorspronkelijke, en 
maken dit boek onmisbaar voor 
degene die de oude Fransche 
letterkunde willen kennen. — 
CLiraiïïs DU VERDIER , zoon van 
AKTOMUS, advokaat bij het par
lement van PaHjs, zocht zich 
biood te verschaffen door zijne 

. pen. Hij gaf verscheiden wer
ken in het licht, die slecht ont-

• haald werden, en voerde een 
lang en vergeten leven, na het 
groote vermogen te hebben door-
gebragt, hetwelk zijn vader hem 
had nagelaten. Hij overleed in 
3649, in den ouderdom van 80 
jaren.- hij was geleerd maar een 
slechte criticus. 

VERDIER (CJSSAR), een heel
meester, en koninklijke betooger 
in Saint- Come te Parijs, was in 
1685, te Molières bij Avignon 
geboren. Zijne lessen en zijne 
ontleedkundige leergangen wer
den sterk bezocht, en hij vorm
de goede kweekelingen. Deze 
achtenswaardige man leefde in 
den ongehuwden staat, en werd 
altijd door eene opregte gods
vrucht bezield. Vol regtschapen-
•heid,, zocht hij aan niemand 
te mishagen; maar juist deze 
regtschapenheid heeft hem moe-
ten overtuigen, dat zulks niet 
altijd mogelijk was. Gaarne sprak 
hij dit woord uit .hetwelk zijne 

spreuk was: Vriend van iedereen; 
maar deze algemeene vriend
schap, welke bijna een denk
beeldig wezen i s , belette hem 
soms de partij zijner bijzondere 
vrienden Ier harte te nemen. 
Hij overleed te Parijs in 1759, 
na in het licht te hebben ge
geven eene Beknopte ontleedhun-
de, Parijs, 1770, 2 dl." in; 
12.m0; en met de aanteekenin-
gen van SABATIER; 1775,2dl.» 
in 8.™ De schrijver heeft veel 
gebruik gemaakt van de Ont-
leedkundigeverklaring van WINS-
LOW. Men heeft nóg van hetriV 
Aanteekeningen op de Beknopte 
Verhandeling over de verloskun
de (in de Gedenkschriften der 
heelkundige akademie); Mspo-
ringen over de blaasbreuken; 
Waarnemingen betrekkelijk eene 
buikwond, en betrekkelijk eene, 
Jceelwond. 

* VERDIER (SUZANNA AM-OÏ, 
vrouwe) te Montpellier, oen 1» 
Januarij 1745 geboren, ente 
Uzès, den 27 Februarij 18W-
overleden, openbaarde reeds m 
den ouderdom van tien jaren 
smaak voor de dichtkunst, waar 
zij deelde aan niemand, zelfs niet: 
aan baren vader, de vrachten 
van haar kinderlijk dich vuur 
mede; eerst twee jaren later, 
kwam zij daarmede te voorschijn, 
toen zij in eenen kleinen treur-
sang de gevoelens van atscu«w 

uitdrukte, welke haar de aanslag 

deed ondervinden, door PETR"3 

DAMIENS , op den persoon va» 
LODEWIJK XV gemaakt, em 
vader, een hartstogtelijkbcnuo-
naar der letteren: en kunsten, 
bekoord door de hoop, we l l t s 
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zyne dochter gaf, bragt haar 
naar Parijs, alwaar zij, door 
hem geleid,' hare begaafdheid 
voor de studie versterkte, en 
zich met de oude en nieuwere 
talen gemeenzaam maakte. Haar 
huwelijk met een' rijken han
delsman van Üzes, vestigde haar 
in die stad, en hare kinderen, 
waarvan zij zelve de eerste leer
meesteres was, plukte in het 
vervolg de vruchten der zorg
vuldige opvoeding, welke zij 
had ontvangen. Hare voortbreng
selen onderscheiden zich vooral 
door welluidendheid, bevallig
heid en eene diepe gevoeligheid. 
Al ,deze hoedanigheden worden 
aangetroffen in de Idylle of het 
landdicht de Fontein van Van-
cluse, door LAHARPE onder de 
schoone stukken der Fransche 

•poëzij geplaatst, en dat hem 
heeft doen zeggen: 

Et VBHDIBII dans l'Idyllo a vuincu Dua-
(iiotruinEs, 

De dood van haren echtgenoot, 
in de kracht zijner jaren wegge-
maaid, die eener geliefde dochter, 
een broeder naar het schavot 
gesleurd (zie ALMJT), de ramp
spoeden van Frankrijk, geduren-
dehet revolutionnaire tijdvak, en 
andere minder smartelijke ge
beurtenissen, deden haar beur
telings de lier tokkelen. Men 
vindt de meeste harer stukken 
in den Franschen Muzen-Alma
nak van de jaren 1775, 1777, 
85, 86, 87. De Notice destra-
vaute de l'académie du Gard, 
voor 1807 en 1810, bevat lange 
fragmenten van Languedocsche 
landgedtchten, een dichtstuk in 
vier zangen, het uitgebreidste 

en laatste der werken van me
vrouw "VERDIER. Ofschoon de 
schrijfster den tijd niet heeft 
gehad, er de laatste hand aan 
te leggen, zal dit dichtstuk ech
ter een harer titels van roem 
zijn. Vóór de vernietiging der 
akademie van Toulouse, werd 
mevrouw VERDIER in de Bloem-
spelen tot driemalen gekroond, 
en bij de herstelling derzelve, 
werd zy er tot meester van be
noemd. Zij was ook lid van de 
Arkadische van Rome, van die 
van Gard en van het atheneum 
van Faucluse. Mevrouw VIOT. 
zeide van haar, terwijl zij tol 
mevr. DUFRESNOY sprak: » Wij 
zijn eene menigte doedelzakken 
(musettes); mevrouw VERDIER 
alleen is eene muze." Met de 
talenten, die haar onderscheid
den vereenigde zij de hoedanig
heden eener vrouw van orde en 
van eene goede huismoeder. De 
uitgave van de volledige verza
meling harer werken-, zou on
getwijfeld den roem des te meer 
bevestigen, . welken zij in de 
Fransche letterkunde geniet. 

VERDÜC (LAURENTIÜS), gezwo
ren heelmeester van St. Cóme, 
te Parijs, te Toulouse geboren, 
was een man vol opregtheid en 
liefdadigheid. Gedurende een 
aantal jaren onderwees hij de 
heelkunde en zijne school .le
verde bekwame leerlingen op.-
Het was te hunne gunste dat 
VERDUG in 1689, zijne uitmun
tende verhandeling in het licht 
gaf, getiteld: La maniere etc. 
(De wijze, om door verbanden 
de breuken enverrekHngen,die 
aan het memchelijke Ugchaam 
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overkomen, te genezen). Hij 
klimt hierin op tot de grond
beginselen der heelkunde en de 
geschiedenis der beenderen. Dit 
werk is in het Nederduitsch 
vertaald, en te Amsterdam, in 
1691, in 8.™ gedrukt. VERDUC 
overleed te Parijs, in 1695. 

VERDUC (JOANNES BAPTISTA) , 
zobn van den voorgaande, doc
tor in de geneeskunde, is be
kend door 1.° Opêrations etc. 
{Heelkundige ItunstbewrMngen 
of operatiën met eene %iektekunde 
— Pathologie—), 1739, 3x11.» 
in 8.™ Dit geschrift is in het 
Hoogduitsch vertaald, en te 
Leipzig, in 1712, in 4.t0 ge
drukt. De ziektekunde is vol 
stellingen, waarop men niet al
tijd veel staat kan maken; —' 
2.° Nouvelle etc. (Nieuwe ver
handeling over het gebeente), 
Panjs, 1695, vrij goed. — 
Zijn broeder, LAURENTIUS VER
DUC, in 1703 overleden, heeft 
in het licht gegeven: Le maitre 
etc. (De heelmeester), 1704, 
in 12.m<> 

VERDUIN. — Zie DUNIUS. 

VERDURE (NÏCOLAAS JOZEF DE 
IA) , te Aine geboren, en te 
Douai in 1717, in den ouder
dom van 83 jaren overleden, 
was doctor aan de Hoogeschool 
"van laatstgenoemde stad, eerste 
hóogleeraar in de godgeleerdheid 
eft_ deken der kerk van St. Amê. 
Hij was een man, die eene diepe 
kunde * « m e zeldzame onbaat-
zuchUgh6ï4' fcezat. De doorluch
tige FENELON vereerde hem met 
zijne vriendschap; Men heeft 

hem eene Verhandeling over dé 
boetvaardigheid te danken in het 
Latijn, waarvan de beste uitgave 
is van 1698. 

VERDUSSEN (JOANNES PETRUS), 
lid • der akademie van scliilder-
kunde van Marseille, den 31 
Maart 1763 overleden, is een 
der beroemdste schilders geweest 
in het voorstellen van veldslagen. 
Wegens zijne talenten, in 1744, 
aan het hof van den koning van 
Sardinië gelokt, vergezelde hij 
dien vorst op zijne veldtogten 
door Italië, en wendde zijne 
talenten aan, om aan denako-/ 
melingsch'ap den roem zijner 
heldendaden overtebrengen. Hij 
koos daarna Avignon tot zutie 
woonplaats. 

VEREUUS (OtAus),eenZweed-
sche geschiedschrijver, in l«w 
overleden, heeft in het hcnt 
gegeven: 1.° Runograplm *«Jf 
dica antiqua: de schrijver, die 
geheel Zweden doorreisd naa, 
om er oude opschriften te vin
den, bekent dat dezelve bijna 
geen licht verspreiden over <w 
oude geschiedenis dier g . e w » 
— 2.o Historia Gotlmcietmh 
WestrogothicB regum, m ^ " 
thische taal, met éene /.weeo-
sche vertaling, en aanteekeningeu 
in het Latijn, Vpsrt,™*,* 
4.to Deze beroemde Coöimen 
tator heeft in zijne aanteelseniu 
gen met vele geleerdheid ai 
datgene verklaard, wat de goos 
dienst der oudeNoordsche vo ^ 

in de Gothische taal, niet eene 
Latijnsche vertaling en wet" 
voerige aanteekeningeu, w* 
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1072, in fol."j — 4.° Bijvoegsel 
tot de voorgaande geschiedenis, 
Upsal, 1774) in fol. enz. 

* VERGECE (ANGELO), bloeide 
in de 16." eeuw. Hij was een 
oorspronkelijke Cretenser, en 
schreef het Grieksch zoo wel, 
dat FKANCISCÜS I.» hem naar 
Frankrijk liet komen, en hem 
met het afschrijven van- ver
scheidere boeken belastte en hem 
ook het vervaardigen opdroeg 
(1644) van eenen ajphabetischen 
catalogus van 260 handschrif
ten, die in zijne bibliotheek ge
vonden werden. Daar dezelfde 
vorst' Grieksche letterstempels 
voor zijne drukkerij •filde doen 
graveren, vertrouwde hij aan 
VERGECE de zorg toe, om er de 
modellen van te ontwerpen, en 
dezelve aan GARAMOND te leve
ren, die ze naauwkeurig, heeft 
nagevolgd. Deze matrijzen, die 
langen tijd verloren waren, wer
den door den, geleerden DE GÜI-
GNES , in de koninklijke boek-
drukkerij gevonden, alwaar men 
er zich tegenwoordig nog van 
bedient. Na den dpod vanFRAN: 
ciscus I (1547) bleef VERGECE 
verbonden aan de dienst van 
zijn' zoon en opvolger HENDRIK 
I I , die hem gebruikte tot het 
afschrijven van het Cynegetieon, 
of dichtstuk op de jagt van 
OJPHKDS, hetwelk hij aan DI
ANA DE POITIERS ten geschenke 
gaf. Nog vindt men ditschoone 
handschrift in de koninklijke 
bibliotheek (Ny> 2637). Zijne 
dochter verrijkte zijne hand
schriften met teekeningen, en 
die tan het Cynegetieon worden 
ais van hare hand beschouwd. 

VERGENNES. — Zie GRAVIER. 

VERGER DE HAÜRANE (JOANNES 
DU), te Bayonne, in 1581,uit 
eene adellijke familie geboren. 
Na zijne studiën in Frankrijk 
en te Leuven volbragt te hebben, 
werd hij in 1620 voorzien met 
de abdij van St. Cyran,enms 
in hetzelfde, jaar tegenwoordig 
bij de beruchte conferentie van 
Bourgfontaine, die van eene 
andere te Bordeaux was vooraf
gegaan (zie FIIXEAU, VIIXIERS), 
Na den dood van JANSENIUS , 
zijnen vriend, verdubbelde hij 
zijne pogingen, om der nieuwe 
sekte ingang te doen vinden, 
Parijs scheen hem het geschikt
ste tooneel toe, om te dogma
tiseren. Hij stelde er alle midde
len in het werk, om proselieten 
te maken, en beweerde zelfs 
openbaringen te hebben. Ja, 
zeide hij eens aan den H. VIN-
CENTIÜSVAN PAULA, ik beken het 
u, God heeft, mij groot licht 
geschonken, en schenkt mij zulks 
nog. Hij heeft mij te kennen 
gegeven, dat er geene Kerk meer 
beslaat, en toen de heilige bij 
deze taal de grootste verwonde
ring aan den dag legde, ging 
de dweeper voort: Neen, er 
bestaat geene Kerk meer, God 
heeft mij doen toeten dat er se
dert vijf of zes honderd jaren, 
geene Kerk meer is. Vóór dat 
tijdstip ivas de Kerk als een 
groote stroom van helder water;, 
maar hetgene wat ons tegenwoor
dig de Kerk toeschijnt, is slechts 
modder. De bedding dezer schoo' 
ne rivier is nog dezelfde, maar 
het zijn niet meer dezelfde wa
teren. » Wel hoe, mijnheer.', 
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zeide hem de heilige man, gij 
wilt liever uwe bijzondere ge
voelens, dan het woord des Hee-
ren gelooven, die gezegd heeft 
dat Hij zijne Kerk zoude bou
wen, en dat de poorten der hel 
niets tegen haar zouden vermo
gen ?" Het is waar, antwoordde 
de.abbé, dat J. C. zijne Kerk 
op de steenrots heeft gebouwd; 
•maar er is een lijd om te bouwen 
en een tijd om aftebreken. Zij 
was zijne bruid; maar zij is 
eene overspeelster, eene hoer: 
daarom heeft hij haar verstoeten > 
en gewild dat men eene andere 
in hare plaats zoude stellen, die 
hem getrouw was. De arglistige 
predikant was niet op eens tot 
deze stoutmoedigheid gekomen. 
In verscheiden andere ontmoe
tingen, had hij getracht zijnen 

( vromen vriend er ongevoeliglijk 
! toe vóortebereiden. Toen deze 
; hem eens met de H. Schrift in 
de handen had aangetroffen, 
wijdde hij zeer uit over het bij
zondere licht dat God hem ver
leende tot goed verstand der 
H. Boeken, en ging zelfs» zoo ver 
van te zeggen, dat dj in zijnen 
geest meer licht verspreidden, 
dan zij zelve besaten. Indien 
deze wartaal niet het calvijnsche 
leerstuk' van den bijzonderen 
zin uitdrukt, bedekt het iets dat 
nog gevaarlijker nog trotscher is. 
Bij eene andere gelegenheid, bij 
welke zij met elkander spraken, 
over eenig artikel der leer van 
v k w » s , nam de abbé de partij 
vaatte, aartsketter op, en ver-
deaigte-femeêi eenige dwalin-

IZA i? > r > o r de Kerk ver
b e e l d werd, Waar0p de abbé 

hernam: De zaak van CALVINBS 
was zoo slecht niet; maar hij 
heeft- dezelve slecht verdedigd: 
hij heeft slecht gesproken, maar 
zeer wel gedacht. Toen men een 
andermaal over het concilie van 
Trentesprak, zeide hij: Spreek 
mij toch niet over dat concilie, 
het ulas een concilie van den 
Paus én de sclwolgelèerden, 
waarin slechts kuiperijen en ha
laal heersohten. Er was niet 
meer noodig om alle handen van 
vriendschap tusschen den heilige 
en den nieuwigheidsprediker te 
verbreken. Maar indien laatst
genoemde er van moest afzien 
om dezen» dengdzamen en régt-
zinnigen man aan zich te ver
binden, hij slaagde elders niet 
dan al te wel. Zijn eenvoudig 
en vervallen voorkomen, zijne 
zachte en indringende woorden 
verschaften hem vele voorstan
ders. Priesters, leeken, vrou
wen uit de stad en van het nol, 
geestelijke dochters, namen zyne 
denkbeelden aan. Het hof van 
dit begin van! sekte-stichting on-
derrigt .beschouwde den abt van 
St. (hjran, als een gewarM 
man, e-n de kardinaal DEKi-

CHELIEÜ deed hem in ledö ,V» 
sluiten. Na den dood van den 

minister verliet hij z«f .8?™,: 
• genis AVederj doch had met lang 
genot van zijne vrijheid, aa* 
h i j t e / > a r ^ J i n l 6 4 3 o v e l e g 
Men heeft van hem: l. * 
Somme etc. (Het kort begrip^ 
voorname fouten « « ^ " S 
voorkomende in het kort OW 
der godgeleerdheid^ van. lW 
FRANCJSCÜS GARASSE). »« ^ V 
moest uit 4 dl.» bestaan, *>« 
slechts de beide eerste Z'J" 
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het licht verschenen, benevens 
de verkorting van het vierde; 
1626, 3 dl.*, in 4.t0; — 2.° 
Lettres etc. (Geestelijke Brieven), 
2 dl.", in 4> , of in 8.*0,her
drukt te Lyon, 1679, 3 dl.*, 
in 12.1110; — 3.° Apologie etc. 
(Verdedigschrifi van den heer 
DE LA ROCHE-POSAY , tegen de
gene die zeggen, dat het aan 
de geestelijken niet geoorloofd 
is, om, ingeval van nood-, zijne 
toevluyt tot de wapens te nemen), 
1615, in;8.TOi —-ifi.Question 
etc. (Koninklijk vraagstuk, waar
in men onderzoekt, in welk ui
terste de onderdaan genoodzaakt 
zou kunnen'zijn, om het leven 
des vorsten, ten koste van het 
zijne te behouden), 1609, in 
12.mo, in hetzelfde jaar nage-
drukt. Deze beide werken maak
ten veel gerucht, vooral het 
laatste. • De Jesuiten kondigden 
hem alom aan als den apostel 
van den zelfmoord,- en hij leert 
denzelven werkelijk, doch op 
de zachtste wijze, en zonder 
veel smart, zoo als door belem
mering van de ademhaling, of 
door de opening der aderen. Hij 
stelt vooreerst hel denkbeeldige 
geval, dat een koning, op zee 
door een' orkaan overvallen, en 
op eene woeste kust geworpen, 
zich op het punt zoude zien, 
om van honger omtekomen. In 
deze vooronderstelling, of dit 
droombeeld eener heete koorts, 
verklaart de deftige zedêmeester 
dat een onderdaan die den vorst 
vergezelde, .verpligt zou zijn, 
zijn eigen moordenaar of liever 
zij.n slagter te worden, teneinde 
zijn souverein zich met zijn 
vleesch kon voeden. Van den 

R. M 

pligt der onderdanen gaat hij 
tot dien der slaven over, en 
beslist bepaaldelijk dat deze, 
krachtens het voorschrift dier 
rede, welke de plaats der rede 
van God bekleedt, zich verpligt 
kunnen vinden, zich het leven 
door vergift te benemen, ten 
einde het leven van hunnen mees-. 
ter te behouden. Is, voegt hij er 
als bewijs bij, de mensch minder 
meester over zijne vrijheid dan 
over zijn leven ? Heeft God hem 
niet zoo wel het eene als het 
andere gegeven? 'maar heeft Hij 
hem niet het eene om het andere 
gegeven, wijl Hij hem niet heeft 
kunnen doen leven dan opdat hij 
vrij zoude leven? Ook wil hij 
dat de kinderen voor hunnen 
vader, en de vader voor zijne kin
deren zich van het leven kunnen 
berooven. Ik geloof, zegt hij* 
dat onder de keizers TJBEMUS 
en NERO de vaders verpligt wa
ren, zich voor hunne familie en 
hinderen van het leven te be
rooven. Al het overige is even 
ongerijmd. In de wijze waarop 
hij over de rede en de oude 
wijsgeeren spreekt, erkent men 
duidelijk den deïst, maar een' 
zeer dweepzieken deïst;— 5.° 
Een zwaar deel in fol. ten koste 
der Fransche geestelijkheid ge
drukt , onder den naam van 
Petrus Aurelius, met den abbé 
DE BARCOS, zijn' neef (zie SMITH 
—- RICHARD —). Ofschoon een 
zwak en langdradig schrijver» 
zoowel in het Latijn als in het 
Franseh, zonder bevalligheid, 
zonder naauwkeurigheid en zon-
dei* duidelijkheid, bezat hij ech
ter eenig vuur in de verbeel
dingskracht, maar daar dit vuur 
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niet werd geleid door het gezond 
verstand en den smaak, zoo deed 
het hem in wartaal ontaarden. 
Zijne Brieven zijn vol van dezelve. 
De meesten dergenen, die hem 
thans zoo zeer prijzen, zouden 
niet willen veroordeeld zijn om 
hem te lezen. Zijn grootste roem 
in de oogen der Janseniste
partij is, van het klooster van 
Port-Royal eene zijner verove
ringen te hebben gemaakt, en 
de ARNABLD'S, de NICOLE'S en 
PASCAL'S tot leerlingen te hebben 
gehad. Een geacht schrijver 
heeft van hem de volgende schil
dering gemaakt: » Met eenen 
zeer gewonen of liever van het 
gezond verstand verwijderden en 
aan raaskalling grenzenden geest, 
bezat hij in eenen hoogen graad 
den geest van doorslepenheid en 
verleiding. Dat men er over 
oordeele uit het punt tot het-
welke hij D^ANTONIUSARNAUL» 
en zqo vele anderen verblindde. 
Ziedaar de reden waarom de 
kardinaal DE RICHELIEÜ hem 
buiten staat stelde om verwar
ringen te maken, door hem in 
eene gevangenis te doen op
sluiten , waarin hij tot aan den 
dood van dien minister verbleef. 
Zijn voornaamste werk is een 
groot? Miant, getiteld Petrus 
Ameliu», en dat een zeer klein 
boek zou worden, indien men 
«r al deïzotternijën uitwegliet, 
welke hij aan de Jesuiten toe
voegt. Hij was listig genoeg 
OHI het ten koste der geestelijk
heid van Frankrijk te, doen 
drukken, maar niet genoeg om 
aan het hof te beletten hetzelve 
te verbieden. Zijn KoninkW 
vraagstult,: eene volslagene ver

dediging van den zelfmoord; 
en in vele gevallen van den 
manslag, verdient onder dat 
oogpunt bijna geene aanmerking, 
zoozeer heeft hij hierin nog meer 
laakbare grondbeginselen, hei-
densche stellingen en dogma's 
allerlei grof- ea buitensporig
heden weten te verzamelen. Zijne 
Verdediging van den Bozenhran 
van het E. Sacrament, _ zijne 
Gemeenzame godgeleerdheid, en 
verscheiden zijner Brieven, die 
zeer talrijk zijn, dragen even
zeer den stempel eener dwaze 
en belagchelijke opgeblazen», 
zonder den bedorven grond der 
onderwerpen in aanmerking; te 
nemen. Maar het belagchelijke 
is daarbij zoo zeer in het oog
vallend, dat het daardooraton 
tot tegengif kan dienen. Indien 
de kerkelijke overheden, bij «e 

verschijning van de meeste die 
ongerijmde voortbrengselen, ei 
eenige van vooroordeeld hebben, 
was zulks minder om zelfs « 
eenvoudigsten, tegen dezenYat-
schen leeraar j e waarschuwen, 
dan om hen op hunne ho de t 

doen zijn, tegen de g g j . 
bewondering zijner Wf.• j * J 
denaars» Zie F « f A Ü ' i S . 

leerde S p a n j a a r d , « * « % 
i n d e Hebreeuwsche laai, ]» 

in 1470 geboren. » e . g ï t 
XIMENES maakte van z i j n t a j 
gebruik bij de zamenstóllingj 
hn Polyglot-Ujbel,^ ^ 
naam draagt,.eene aak, ^ 
vanVERGERAZichmeteereKw 

Hij verbeterde irr ^ f 
boeken, vele plaatsen van 
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tekst, die in de Vulgataonver
staanbaar waren. Hij hield zich 
verscheiden jaren met dezen 
arbeid bezig, waarvoor hij edel-
moediglijk beloond werd. De 
druk van den Bijbel in verschil
lende talen, te Alcala de Hénarès 
ondernomen, werd in 1514 be
gonnen, en in 1517, in 4 talen 
en 6 dl.n in fol. ten einde gebragt. 

VERGERIO (PETRUS PAULIJS), 
een wijsgeer, regtsgeleerde en 
redenaar, te Capo-d'Istria, aan 
de Golf van Venetië geboren, was 
bij de kerkvergadering van Con-
stans tegenwoordig. De hoeda
nigheden van zijn hart en zijnen 
geest, deden hem door keizer Si-
GISMOKDUS , aan wiens hof hij in 
1431, in den ouderdom van om
trent 80 jaren overleed, bemin
nen 'en hoogachten. MCRATORI 
heeft in, zijne groole verzameling 
der Italiaansche geschiedschrij
vers,, 16.e dl. in fol., de Ge
schiedenis der vorsten uit het 
huis van CARRARI, door VERGERIO 
geschreven, benevens verschei
den verhandelingen en brieven 
van denzelfden geleerde medege
deeld. Hij heeft andere werken. 
zamengesteld, waarvan eenige 
nog in handschrift zijn. Men 
heeft lof toegezwaaid aan zijne 
verhandeling: i)e ingenuis mori-
bus et liberalibus 'adolescentice 
shidiis, 1493, in 4.t°, en zij 
verdient zulks in zeker opzigt. 

VERGERIO (PETRUS' PAULUS), 
een beruchte afvallige, te Capo-
d'Istria op het einde der 15.e 
eeuw geboren. Hij was een 
bloedverwant van den vooreaan-

XXIV DEEL. 

de, en werd door de Paussen 
CLEMEKS VII en PADLÜS III, 
betrekkelijk het houden, eener 
algemeene kerkvergadering naar 
Duitschland gezonden. Hij ont
ving tot belooning het bisdom 
van Capo-d'Istria, zijne geboor
teplaats, van hetwelk hij afstand, 
deed, om. het protestantismus 
te omhelzen. Deze afvallige 
eindigde zijne dagen te Tubingen, 
in 1565. Hij is de schrijver 
van verscheiden werken, die 
zelfs door, de protestanten ver
acht worden. De voornaamste 
zijn: 1 fi Ordo eligendi pontificis, 
1556, in 4.t<>; -~ 2.» Quomodo 
concilium christiamm% debeab 
esse Uberum, 1537 en 1557, 
in 8.™; —- 3.° Operum adversus 
papatum, tomus I, 1563, in 
4.w.- van het uitbraken vanbe-
leedigingen vermoeid, zette hij 
dit werk niet voort; —4.o j)e 
natura sacramentorum, 1559, in 
4.t0;-1— 5.° verscheiden geschrif
ten in het Italiaansch, waarin 
de dweepzucht der sekte héerscht. 
— J. B. VERGERIO, zijn broeder, 
bisschop van Pok in Istrië, 
werd even als hij afvallig. 

VERGNE (PETRUS DE TRESSAN 
BE LA), in 1618, uit een oud 
huis van Languedoc geboren, 
werd in de zoogenaamde her
vormde godsdienst opgevoed:, die 
hij in den ouderdom van twin
tig jaren afzwoer. Na eenige 
jaren aan het hof te hebben 
doorgebragt, begaf hij, zich tot 
PAVILLON , bisschop van Akth, 
Het deel welk hij nam «aan het 
werk getiteld: Théologie etc: 
(Zedekundige godgeleerdheid der 
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Jesuüërï) — door het parlement 
van Bordeaux veroordeeld om 
verbrand te worden, en weder-
legd door de paters CAUSSIN en 
LE MOINE —, deed hem verban
nen ; maar kort daarna gaf de 
koning hem zijne vrijheid we
der, waarvan hij niet lang genot 
had. Zich den 5 April 1684, 
naar Parijs begevende, verdronk 
hij bij het kasteel van Terargues. 
Zijn voornaamste werk is: Exa
men etc. (Algemeen onderzoek 
van alle sloten en standen, en 
der zonden, welke men in dezelve 
kan bedrijven), 2 dl.n in 12.mo, 
1670, onder den naam van heer 
van Saint-Germain. De schrij
ver had er eene derde, herziene, 
verbeterde en aanmerkelijk ver
meerderde uitgave van in ge
reedheid gebragt, die te Parijs, 
in 1711, in 2 dl.n in 8.™, in 
het licht is verschenen. 

- VEBGNE (LODEWWK ELIZABETH 
DE LA), graaf van Tressan, lui
tenant-generaal der Fransene le
gers, teilfans, in 1705geboren, 
heeft zich eenen naam gemaakt 
in de letterkunde. Zijne (Eu-
vres diverses te Parijs, in 1776, 
in 8,T0 gedrukt, bevatten ver
scheiden stukken eener schitte
rende verbeeldingskracht, en 
eener fijnheid van smaak, die 
dagelijks zeldzame* wordt. Men 
ontwaart met genoegen in de
zelve, dat ondanks zijne ge
meenschap met ongodsdienstige 
schrijvers, en de bijna belag-
chelijke geestdrift, die hem voor 
TOLTAJMS bezielde, de graaf de 
iressan, niet alleen aan de ware' 
grondbeginselen is getrouw ge

lieven, maar dezelve met na

druk verdedigd heeft. » Toen 
l'Homme machine (de mensch 
een werktuig) van LA METTRIE, 
in het licht verscheen — zegt 
hij in het berigt, aan het hoofd 
der verzen geplaatst, welke deze 
gedrogtelijkheid bestrijden —, 
schreef een mijner bloedverwan
ten mij eenen berijmden brief, 
waarin hij dat werk verdedigde, 
ik achtte mij verpligt hetzelve 
te wederleggen, en openlijk voor 
de beginselen uittekomen, waar
van ik mij nooit heb verwijderd, 
en waartoe de ware wijsbegeerte 
altijd zal terugvoeren." Het is 
waar dat de redevoering, welke 
hij den 25 Januarij 1781, dag 
zijner opneming in de Fransche 
akademie, uitsprak, niet geheel 
overeenkomstig deze verklaring 
is toegeschenen; maar in eenen 
lijd, en in omstandigheden, 
waarin de loftuitende geest, soms 
het oordeel bedwelmt en deop-
regtheid verzwakt, moet men 
de uitdrukkingen niet naar do 
letter opnemen; en men kan 
zijne rede, in 1761, bij de aka
demie van Nancy uitgesproken, 
als een bij voorraad gedaan pro
test aanmerken, van hetgene 
wat hem zou overkomen bij de 
Fransche akademie te zeggen. 
Nog heeft men van hem een 
uittreksel van den Amadis des 
Gaules, dat de 21 of 22deelen 
van dien roman, tot 2 dl.111, in 
12.wo bepaalt. Ook heeft hij 
Uittreksels van ridder-romans 
geleverd, 4.dl.» in 12.*>o Zijne 
Pertaling van den ABIOSTO, is 
veeleer eene navolging, waarin 
men noch het vuur, noch de 
levendigheid, noch de losse vro
lijkheid van het oorspronkelijke 
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wedervindt. Drie weken voor 
zijnen dood had hij eene Lof 
rede van FONTENELLK in het licht 
gegeven, teneinde te beantwoor
den aan de bedoelingen der 
akademie, die dit onderwerp als 
eene prijsvraag had uitgeschre
ven. Hij overleed te Parijs den 
1 No.v. 1783, in zeer christelijke 
gevoelens, terwijl hij eenigefilo-
zofische denkbeelden, waarvoor 
bij zich niet genoeg in acht 

•genomen had, herriep en ver
oordeelde. Men heeft zijne (Eu-
vres choisies (Uitgezochte werken), 
1787-1788, in tó dl.» in 8.™, 
in het licht gegeven. Zijn Essai 
ete. (Proeve over de electriekc 
vloeistof), een nagelaten werk, 
te Parijs, in 1780, in 2 dl.» in 
8.™ in het licht gegeven, is met 
vele zaken vermeerderd, die 
niet van den schrijver zijn. 

* VERGNE (N. LA), abbé van 
Tmsan, zoon van den voor
gaande, in het Boulonnesche, 
in 1749 geboren, beoefende meer 
bijzonder * de gewijde letteren , 
en erfde den smaak zijns vaders 
voor de ridder-romans, in welke 
genre hij zich eenen naam ver
wierf. Tijdens de eerste onlusten 
van Frankrijk zag hij zich ge
noodzaakt om uittewijken; hij 
doorkruiste Mtschland, hield 
zich eenigenti)dinl??«/««dop, 
«n werd alom welonthaald. Nadat 
«ij naar Engeland was overge
stoken, gaf hij aidaar een na-
ge aten werk zijns vaders in het 
«ent: de Ridder ROBERT genaamd, 
en roman, die veel bijval vond, 

* L » , h i J a a n PAOL ' » keizer 

^ltusland, opdroeg. Ook had 

bij te Londen doen drukken zijne 
Mythologie etc. (Fabelleer met de 
geschiedenis vergeleken), 1776, 
in 8.vo Het eerste dezer werken 
werd in 1800, te Parijs, bij 
zijne terugkomst in die hoofd
stad, herdrukt; in 1803 leverde 
de abbé DE TRESSAN eene nieuwe 
uitgave zijner Fabelleer enz. De 
8.<= is in 1826 in het licht ver
schenen. Men heeft hem ook eene 
goede Vertaling (in hetFransch) 
der Leerreden.van ÏÏUGO BLAIR te 
danken. Hij bad zich naar het 
land begeven, alwaar hij den 
tijd, dien hij niet aan de'studie 
toewijdde, aanwendde tot de 
zorgvuldige aankweeking eener 
kudde Spaansche schapen, Hij is 
in de maand Julij 1809 overled. 

* VERGNIAÜX of VERGMAUD (PE
TRUS VICTORINUS), een der hoof
den van deGirondijnscheparlij, 
tijdens de eerste wetgevende ver
gadering, en de conventie in 
Frankrijk, in 1759, te Limo-
ges geboren, was de zoon van 
een5 beroemden advokaat dier 
stad, en bezocht er eenigen 
tijd do pleitzaal. Hij begaf zich 
daarop naar Bordeaux, alwaar 
hij voortging hetzelfde beroep 
uitteoefenen; op het tijdstip dei-
omwenteling, werd hij admini
strateur van het Gironde-de^; 
in 1791 werd hij tot de wet* 
gevende vergadering verkozen, 
Reeds in de eerste zittingen 
verklaarde bij zich tegen den 
koning en de monarchie; de 
stoutmoedigheid, „met welke hij 
zijne gevoelens bloot lag, deed 
hem door de parlij der Gironde, 
als een harer voornaamste hoofden 

u 2 
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beschouwen, en hij werd dadelijk 
lot het voorzitterschap bevor
derd. Hij nam een vrij werkzaam 
aandeel,' aan de gebeurtenissen 
van den 20 Juntj 1792; lokte 
den oorlog uil tegen Oostenrijk, 
en bewerkte verscheiden beslui
ten tegen de uitgewekenen. Daar 
hij echter voorzag, dat hij den 
vorst niet zou kunnen treffen, 
indien hij zijne verdedigers niet 
deed vallen j zoo sprak hij in 
de.maand Julij eeneredevoering 
uit , waarin 'hij, na zich de 
hevigste schimpreden te hebben 
veroorloofd, tegen degene die 
het met het hof hielden, tegen 
de ministers en veldheeren uit
voer, en legen hen de onregt-
vaardigste en strengste maatre
gelen verwierf. De noodlottige 
dag van 10 Augustus, gaf aan 
•VEKGNUUX aanleiding, om het 
ontwerp van besluit voortestel-
len, dat de afzetting van-LoDE-
WIJK XVI, en de zamenstelling 
eener nationale' conventie uil» 
sprak* Het is van dit tijdstip af, 
dat de verschrikkelijke worste
ling dagteekent tusschen de Gi-
rondijnen en Jakobijnen: laatst
genoemden begonnen den grooten 
invloed der eersten te vreezen, 
die er naar streefden, om in 
Frankrijk eene federalive repu» 
bliek in te voeren. De heimelijke 
kuiperijen der Jakobijnen, en 
hunne demagogische denkbeel
den, deden aan hunne tegenstre
vers meer gematigde gevoelens 
aannemen. Ten gevolge daarvan 
verzette- zkh VEHGNIAUX den 25 
en 26 iutostus, legen de ver-
bannmgi der Mesters> Hij ver
hief zich roéVtyp veel klem 
tegen JOANNES DEERT, die de 

oprigting van éen corps K r » 
nenmoordcrs voorstelde. Daar 
hij later voor het Ipt der ge
vangenen van Orleans vreesde, 
deed hij den 4 September bet 
besluit nemen, dat.men hun 
eenige krijgsmagt zou te gemoet 
zenden, len einde het volk de 
wet te doen eerbiedigen. Maar 
de Jakobijnen verijdelden dezen 
maatregel, en de ongelukkige 
gevangenen werden alle ver
moord. Bij de nationale con
ventie tot afgevaardigde van 
la Gironde verkozen, verklaagde 
VERGMAUX in dezelve de^ ge-

!' meente van Parijs, aan welke 
hij de in die stad bedreven mis
daden te last legde. In eene 
vrij hevige woordenwisseling, 
behandelde hij ROBESPIEMIE vrij 
slecht, verklaagde vervolgens de 
oproerige geschriften van MARAT, 
en vraagde de vervolging van 
laatstgenoemde. - De Girondijncn 
hadden al hunne pogingen m 
het werk gesteld, om de mo
narchie te doen vallen, maar 
zij badden het niet op het leven 
des monarchs gemunt; den 61 
December stelde VERGMADX voor, 
om de zaak van LODEWIJKX.VI 
aan de beoordeeling des voüis 
overtelaten.- dit was het gevoe
len van bijna'al zijne ambtge-
nooten; een gevoelen dat ae 
Jakobijnen nog meer verbitterde, 
en dat in de eerste dagen van 
1793, hevige, debatten tusschen 
hen en de Girondijnen uillokte, 
maar ditmaal werden de Jaivu-
bijnen, door den moed en <te 
welsprekendheid hunner vijan
den tot zwijgen gebragt. in 
tusschen stelden eerstgenoemd^ 
hunne geheele boosaardigheid 
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in het werk, om den Girondijnen 
en al dengenen, die het leven 
van den ongelukkigen LODEWUK. 
XVI trachtten te redden, schrik 
aan te jagen. Op den dag van 
het vonnis, bekleedde VERGNI
AUX den voorzittersstoel. Na op 
nieuw de verzending der uit
spraak aan het volk te hebben 
gevraagd, stemde'hij evenals 
de overige Girondijnen, door 
het bedreigend geschreeuw der 
Jakobijnen uit de tribunes ver
schrikt, voor den dood. De woede 
der Jakobijnen tegen de Giron
dijnen nam van dag tot dag 
toe, dezelve steeg ten top, toen 
VERGNIAUX zich verzette, tegen 
de invoering der revolutionnaire 
reglbank, en bij die gelegenheid, 
zeide hij: » Waarom moet men 
onophoudelijk de vrijheid en 
gelijkheid, onder de gedaante 
van twee tijgers voorstellen, die 
eikanderen verscheuren, terwijl 
men dezelve behoorde aan te-
bieden, als twee broeders die ei
kanderen omhelzen ? Indien men 
de vrijheid afweert, geschiedt 
zulks omdat men haar enkel 
onder eenen bloedigen sluijer 
ontwaart. Meent gij, dat toen 
de volken, voor de eerste maal, 
wor de zon nederknielden, en 
haar de moeder der natuur noem
den, dit hemelligchaam zich met 
wolken bedekte, die den storm 
aanvoeren? neen voorzeker schit
terende van luister, zweefde 
zij door de onmetelijke ruimte, 
en verspreidde alom vruchtbaar
heid,^ koesterende warmte en 
acht." HOBESHERRE beschuldigde 
hem daarop de vijand der repu-
W'ck te zijn, en sprak eeno 

bijtende schimprede uit, waarop 
VERGNIAUX door eene voor de 
vuist uitgesproken rede ant
woordde, die als een voorbeeld 
van dien aard werd beschouwd: 
hij zeide bij deze gelegenheid 
deze woorden, die als eene 
profetie werden: » Even als 
SATURNUS, verslindt de republiek 
hare kinderen." Den 18.1' weerde 
hij andermaal de aanvallen der 
Jakobijnen af, en stemde de 
•vergadering ten gunste zijner 
partij: dit was zijne laatste ze
gepraal. Zijne vijanden stelden 
al hunne huurlingen en de sec-
tiën van Parijs in beweging, 
die op den SI Mei 1793, luid
keels de verbanning der Giron
dijnen kwamen eisenen. Terwijl 
VALAZÉ , GUADET en RABAÜT zich 
,met de meeste geestkracht ver
dedigden, was VERGNIAUX voor 
de eerste maal, niet in staat 
om van zijne middelen gebruik 
te maken. Hij wanhoopte aan 
zijn heil, en hoorde bijna met 
onverschilligheid de welspreken
de en nadrukkelijke redevoerin
gen aan, door welke zijne a'mbt-
genooten nogmaals de geheole 
woede der berg-pmiij trolseer
den. De gevangenneming van 
de afgevaardigden der Gironde 
werd gedecreteerd: VERGNIAUX 
kon niet uit Parijs ontsnappen; 
hij werd in hechtenis genomen, 
in staat van beschuldiging ge
steld, voor de revolutionnaire 
reglbank gevoerd, die hem ten 
dood veroordeelde, » als over
tuigd de bewerker of medeplig-
tige eoner zamenzwering te zijn, 
tegen de éénheid en onverdeel-
baarheid der republiek, de vet-

' 3 ..' . ,' 
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ligheid en vrijheid des Franschen 
volks gerigt." Hij werd in de 
Conciergerie opgesloten, alwaar 
hij tot ongeluksgezellen had, 
FONFRÈDE , GEKSONNÉ , Docos en 
"VALAZIJ; en zij bragten den nacht, 
die hun vonnis voorafging door, 
met zingen, schertsen en over 
het lot van Frankrijk te rede
neren. VERGNIAÜX, met eenre-
publikeinsch stöicismus bezield, 
haalde uit zijn zak een vergif te 
voorschijn, dat hij reeds sedert 
lang bewaarde, en terwijl hij 
het wegwierp, zeide hij; «Wijl 
er niet genoeg is, om het met 
mijne ambtgenooten te deelen, 
zal ik hen niet verlaten; maar 
met hen het zelfde lot onder
gaan." Hij sprak vervolgens 
met zijne gewone welsprekend
heid over de gouvernementen. 
Hij werd daags na zijne veróor-
•deeling, den 31 October 1793 
geëxecuteerd, en stierf met den 
moed eens opgewonden mans, 
en niet met de gelatenheid en 
onderwerping eens christens. 
VERGNUÜX onderscheidde zich 
door zijne talenten, veel meer 
dan door zijne inborst, en of
schoon hij niet met dezelfde 
gemakkelijkheid voor do vuist 
sprak als GUADET , GENSONNÉ , 
"VALAZÉ en andere redenaars der 
Gironde, bezat hij eene levendige 
kracht, en eene groote buig
zaamheid in de spreekorganen, 
en zijne redevoeringen, dikwerf 
meer met beelden dan redene
ringen opgevuld, en soms in 
net .hoogdravende vervallende, 
Bragten. nkuemin veel uitwerk-
™ p ^ ? ? e T « a t e i n g te weeg; 
mogt het hem niet gelukken te 
overtuigen, hij verwekte toch 

altijd aandoening. Wat zijn ka
rakter betreft, zoo komt ieder
een overeen, om hem afteschil-
deron als een" lui , ongevoelig 
mensch, die de grootste min
achting voor zijne natuurgenoo-
ten koesterde. Men heeft geene 
bijzondere verzameling zijner 
redevoeringen in het licht gege
ven; de voornaamste derzelve 
zijn te vinden in den Moniteur, 
of in de Ghoix etc. (Keuse, van 
verslagen gevoelens en redevoe
ringen- in de nationale tribune 
uitgesproken), l.eserie, Parijs, 
1815—1825, 24 dl.«, in 8.™ 
VERGNIAUX bezat eenige begaafd
heid voor de dichtkunde: in den 
Ilercure voor September 1782, 
leest men een Epitre etc. (Brief 
aan de sterrekundigen), die-nieê 
zonder verdienste is. De Lof' 
rede van "VERGNIAUX, door den 
heer GEDEON GENTY DE LABOR-
DERiE, is den 24 'Blei 1809, 
door het akademisch genootschap 
van Limoges bekroond. 

VERGY (GABRIEIAE DE). — Zie 

FAÏEL. 

VERHAAR of VAN DER HAAR. 

— Zie HARAEÜS. 

VERHEYENfPniLIPPÖS).!»16?; 
in het dorp ferbrouck m net 
land van Waes geboren, was 
de zoon van eenen landman, 
[en tot in den ouderdom van 
22 jaren, zijn' vader in die 
betrekking behulpzaam, OW 
echter de pastoor van het qorp 
in hem eenen gelukkigen aanleg 
voor de wetenschap schecrn ie 
ontwaren, zoo spoorde hu nem 
aan om te studeren.. \ERHEYEB 

file:///erheyeb
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legde er zich met zoo veel ijver 
op toe, dat hij ia 1677, inde 
godgeleerdheid zoo verre ervaren 
was, dat hij op het punt stond 
om den geestelijken staat te 
omhelzen. Maar daar eene ont
steking aan een zijner beenen, 
de artsen in de noodzakelijk
heid had gebragt hem hetzelve 
aftezetten, zoo zag hij zich 
daardoor van den stand uitge
sloten , waarnaar hij haakte, en 
legde hij zich op de beoefening 
der geneeskunde toe, waarin hij 
zulke uitstekende vorderingen 
maakte], dat hem, na te Leuven 
den doctoralen hoed te hebben 
ontvangen, aldaar in 1689 de 
leerstoel voor de ontleedkunde 
ten deel viel, waarbij in 1693, 
ook die der heelkunde werd 
gevoegd. Men heeft van hem : 
1." eene uitmuntende verhande
ling De Corporis humani ana-
tomia, Brussel, 1710, 2 dl.*, 
in 4. t0; en Amsterdam, 1731, 
2 dl.», in 8.v°, dit werk werd 
in het Hoogduitsch vertaald; 
MORGAGNI en HEISTER hebben 
hetzelve met al te veel gestreng
heid gehekeld; HALLER is te 
zijnen opzigte billijker geweest; 
— 2.o eene verhandeling De 
febribus, en andere voortbreng
selen. Hij overleed te Leuven, 
«en 28 Januarij 1710, na ge
durende den loop zijns levens, 
al de pligten des christens, des 
regtschapen mans, en des ge-
neesheers vervuld te hebben. 

. f VERHUELL (KAREL HENDRIK), 
vice-admiraal, pair van Frank-
rijk, groot-kruis van het legioen 
van eer, ridder der koninklijke 

militaire orde van verdienste, 
werd den 11 Februarij 1784, ie 
Doelinchem in Gelderland, gebo
ren. Hij behoorde • tot eene 
der oudste en aanzienlijkste Gel-
dersche famüiën, wier leden 
sedert eeuwen in de Nederland-
sche magistratuur, hét legeren 
de zeemagt, de aanzienlijkste 
posten hebben bekleed. .Zijn 
moederlijke grootvader was groót-
commandeur der Teutonische of 
Duitsche orde. Zijn vader M.r 

QUIRIJN MAÜRITS VERHCELL , was 
burgemeester der stad Doetin-
chem, en "zijne moeder JUDITH 
ELSABEC ANNA , baronesse VAN 
ROUWENOORDT. In 1775, naau-
welijks 11 jaren oud zijnde, 
begaf de jonge KAKEL HENDRIK, 
zich als kadet onder een regi
ment infanterie; maar, daar hij 
na verloop van vier jaren meer 
roeping voor de zeedienst ge
voelde, ging hij als kweekeling 
aan boord van een fregat van 
vier-en-veertig stukken, onder 
het. bevel van den beroemden 
kapitein, later admiraal Kms-
BERGEN, mede een Gelderschman. 
Het kon niet missen, of onder 
zulk een' meester moest hij zich 
weldra vormen, tot hét zeemans
beroep, en tot het bevelhebber
schap. Toen in 1780 Holland 
zich met Frankrijk had veree-
nigd, om tegen de Engelschen 
den oorlog te voeren, welken 
de onaf hankelijkheids - verkla
ring der volkplantingen van 
Noord-Amerika had uitgelokt, 
werd het fregat, aan boord van 
hetwelke de jonge YERHOEIX 
zich bevond, op eene active 
wijze, tot verschillende kruis? 

1 1 
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vaarten in de Noord-zee gebruikt. 
In 1781, nam hij op hetzelfde 
fregat deel aan den gedenkwaar-
digen slag,.welken de admiraal 
ZOUTMAN, op Doggersbank aan 
de Éngelschen leverde. Dit fre
gat stelde zich in den rang der 
Knie-schepen, en handhaafde 
zich in denzelven bijna zoo lang 
als het gevecht duurde. Ook 
was hetzelve met kogels door
boord , bijna geheel ontmast, 
en schier de helft van deszelfs 
bemanniag was buiten staat van 
gevecht. Tot driemalen ontstond 
er braad aan boord, en het fre
gat ontsnapte er slechts aan als 
door een wonder, of liever door 
de onbegrijpelijke inspanningen 
der officieren en manschappen, 
die onder de slagen des vijands 
niet bezweken waren. De jonge 
VERHOEH, , die zich bij deze 
gelegenheid had onderscheiden, 
en die eene ligte wonde had 
bekomen, bleef, met den be
velhebber , als eenige officier van 
den staf over, in staat om na het 
gevecht de dienst waartenemen. 
Hij werd bevestigd in den rang 
van scheeps-luitenant,'waarvan 
hij_ provisioneel de bedieningen 
waarnam, en met de medaille 
versierd, welke het hoogè be
stuur toekende aan de officieren, 
welke zich in dezen slag hadden 
onderscheiden. Zoo lang als de 
°oriog duurde, was hij bijna 
altp.op zee, en werd, terwijl 
bi j len Noorden van Engeland 
kruiste > met h e t beVel over een 
komt bekleed, waarvan de ti-
utiaite kapitein was ziek ge-
Zllf^.. B« * S M terugkomst, 
E *1J o p m *»Mchip ge
plaatst, waarmede Mj in twee 

jaren vier togten in de Middel-
landsche Zee en in de Noord-Zee 
deed. Hij onderscheidde zich 
bij die gelegenheid door een trek' 

^.van onverschrokkenheid, die den 
roem, welken hij reeds genoot, 
nóg vermeerderde. De beman
ning van een ander schip was 
aan het muiten geslagen, had 
al zijne officieren gevangen ge
nomen , en onderhield zich reeds 
gedurende verscheiden dagen, 
in dezen staat van opstand. De 
luitenant VERHUEIX werd belast, 
om er de orde te gaan herstellen. 
Hij begaf zich met twee andere 
officieren, eenige getropwe ma
trozen en eene compagnie sol
daten in eene sloep, naderde het 
schip bij overrompeling, schoot 
toe bij de aanklamping, en in 
minder dan een half-uur was de 
orde hersteld: de hoofden der 
opstandelingen werden gevangen 
genomen, en aan het geregt over
geleverd. In den tusschentijd 
van den oorlog, wegens de Arae-
rikaansche onafhankelijkheid en 
de Fransche omwenteling en 
die van Holland, voerde VER-
HDELL verschillende malen het 
bevel, en werd met verschillende 
missiën belast, zoo als het or
ganiseren van een corps kano
niers voor de marine, het on
derzoeken der kusten van Gtuana, 
en het plaatsen van kruisers 10 
de nabuurschap der Hollandsche 

koloniën in Amerika. Bij oen 
val van het stadhouderschap, 
verliet hij, met bijna al de_oi-
ficieren van het corps der marine, 
de dienst. De rang van scheeps-
kapitein was hem ^ ^ X J 
maar de gebeurtenissen naciaen 
belet er hem den aanstellmgs-
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brief van toe te zenden. Hij 
vestigde zijn verblijf op heiland, 
en hield zich enkel bezig met 
huisselijke aangelegenheden. Tij
dens de landing van het Anglo-
Bussische leger, op de kusten 
van Noord-Holland, in 1799, 
vereenigde hij zich met den 
erfprins van Oranje, die hem 
tot zich had geroepen, en na 
de capitulatie, die aan deze 
onderneming een einde maakte, 
keerde hij naar zijne haardstede 
terug. Hij had het denkbeeld 
geheel laten varen, om zich 
weder aan de zee-dienst toetewij-
den, toen de bewinds-mannen 
der Bataafsche Republiek, die 
intusschen meer vastheid en be
stendigheid had bekomen, hem 
in 1803 voorstelden, de dienst 
weder optevatten. Hij werd tot 
schqut-bij-nacht benoemd, en 
met eene krijgs- en staatkundige 
zending Trij het Fransche gou
vernement belast. Kort daarna 
werd hij tot opperbevelhebber 
benoemd van de geheele hulp-
vloot, -welke Rolland, leverde, 
om aan de groote onderneming 
tegen Engeland medetewerken. 
De regter-vleugel van het espe
ditie-leger , moest zich op dit 
gedeelte inschepen , welks ver
eniging met de vloot van Bou-
logne, eene even zoo moeijelijke 
als gevaarlijke onderneming was. 

-De admiraal VERHUELL bragt 
dezelve met even zoo veel moed 
als onverschrokkenheid ten uit
voer, en stond met het beste 
gevolg verscheiden gevechten uit, 
tegen de Engelsche kruisers, 
die zich tegen den doortogt 
zijner flotille -wilden verzetten. 
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Dat vooral, hetwelk hij onder 
kaap Grinez leverde, alwaar het 
geheele smaldeel van den ad
miraal ICEITH zich geposteerd 
had, om hem te beletten uit het 
Naauio van Kalaïs in het Kanaal 
te loopen, en de haven Amble-
teuse te bereiken, wekte de 
geestdrift op van het geheele 
leger, dat naar de kusten was 
gesneld, om van dit tooneel 
getuige te zijn, en verdiende-
hem van wege keizer NAPOLEON 
betuigingen der hoogste tevre
denheid. Hij had tot getuige 
en bewonderaar zijner schoone 
en .stoute manosuvre gehad den 
dapperen maarschalk DAVOTJST, 
die, bij deze omstandigheid zijne 
gevaren had willen, deelen. Om
trent dezen Lijd was hij tot minis
ter van marine der Betmfsche 
Republiek benoemd; maar hij had 
geweigerd dien post teaanvaar-
den, alvorens zijne flolille met 
die der Fr'anschen te hebben 
vereenigd, en aan de landing te 
hebben medegewerkt. Hij aan
vaardde de portefeuille eerst toen 
de onderneming was uitgesteld,-

- en dat het leger in oplogtwas 
om de lauwers van Austerlits te 
gaan plukken. In 1806, werd 
de admiraal VERHUELL met den 
groot-adelaar van het legioen 
van eer versierd, en het Ba-
taafsche bestuur zond hem in 
hoedanigheid van buitengewoon 
gezant tot keizer NAPOLEON. Kort 
daarna werd de Balaafsche Re
publiek in een koningrijk her
schapen, en LODEWIJK BONA
PARTE, broeder des Franschen 
keizers, tot koning van hetzelve 
verheven. De admiraal VBRHUEL, 
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werd tot de waardigheid van 
maarschalk van Holland verhe
ven , en bij de instelling van de 
orde der reunie was hij de eerste, 
die het groote kruis derzelve 
ontving. .Tegen het einde van 
1807 verliet hij het ministerie 
van marine, en werd 'op nieuw 
tot gezant in Frankrijk benoemd. 
In 1809, riep koning LODEWIJK 
hem van zijn gezantschap terug, 
pm aan hem het hevel over de 
zeemagt op te dragen, bestemd 
om de Maas en Zeeland te ver
dedigen, bedreigd door de En-
gelschen, die aan de monden 
van de Wester-Schelde, eene lan
ding hadden gedaan. Hij heesch 
zijne vlag op het schip de ko
ninklijke Hollander genaamd, 
van tachtig stukken geschuts, 
en nam wijze 'maatregelen om 
de eilanden te dekken, die de 
Engelschen nog niet hadden aan
getast. Nadat in 1810 het ko
ningrijk Holland met Frankrijk 
vereenigd was, werd de admi
raal VEUHÜELI. tot president van 
den raad benoemd, belast, om 
de zaken van zijn land te rege
len. Ten gevolge der vereeniging 
ging hij met zijnen rang van 
onder-admiraal, over bij de Fran-
sche Marine, en ontving het 
algemeen bevel over de zeemagt 
des keizerrijks langs de kusten 
van de Noord- en Oostzee, van 
de rivier de Eems tot Danteig. 
Hij; spreidde in die betrekking 

eene buitengewone werkzaam
heid :t©n t o o t l j e n N A P O L E O N 

had hem de oprigting van 
fheePStaro§rwerven j n de 
havens vrnfamburg, Brcmen 
en Lubek te dankw. Zijne werk. 
zaamheden wercfea in 1812, 

beloond door de waardigheid 
van groot-officier des keizer
rijks, en algemeen inspecteur 
der kusten van de Noord-Zee, 
Bij den dood van den admiraal 
DE WINTER (2 Junij 1812), 
ontving hij het bevel over hel 
smaldeel van Texel, en over de 
langs de Hollandsche kusten, 
ten Noorden der Maas gestatio
neerde flotilles. De legen het 
einde van 1813 uitgeborsten 
opstand, verplaatste den admi
raal VERHÜELL in eenen zeer 
neteligen toestand. Daar de be
manning van zijn smaldeel partij 
koos voor hare gedrukte en 
misnoegde landgenooten, zoo 
was het hem onmogelijk haar 
te beteugelen. Hij verkreeg ech
ter van zijne manschappen, dat 
zij , alvorens hunne schepen te 
verlaten, behulpzaam zouden 
zijn, om dezelve in de haven 
van het Nieuwe Diep te doen 
binnenloopen. Eerst na geslaagd 
te 'zijn, om op deze wijze zijn 
smaldeel in veiligheid te brengen, 
verleende hij ordelijk ontslag aan 
zijne zeelieden , die slechts de 
eerbied voor hunnen aanvoerder, 
zoo lang bij hunnen pligt hacl 

gehouden. Deze in de jaarboeken 
der omwentelingen ongehoorde 
trek, is evenzeer vereerend voor 
hen en voor hem. Al de zorgen 
van den admiraal VEUHBELC 
bepaalden zich alstoen, om de 
forten, die den ingang der haven 
beschermden, waarin hij ^U? 
smaldeel zoo gelukkiglijk m vei
ligheid had gebragt, in den best 
mogelijken staat van verdediging 
te stellen. Persoonlijk sloot hij 
zich op, met de equipage van een 
Fransch oorlogschip, en de ge-
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lieele Fransche bezetting van 
den Helder in het fort Lasalle, { 
terwijl hij tevens ook het fort 
Morlatid deed bezetten. In deze 
beide sterkten handhaafde hij 
zich tot na den uitslag der ge
beurtenissen van Parijs, terwijl 
hij allerlei pogingen verijdelde, 
die in het werk werden gesteld, 
om hem zijnen post te doen ver
laten. Alle opeischingen waren 
vruchteloos. Van den anderen 
kant hielden de door hem geno
men verdedigende maatregelen, 
de verbondene corps, welke de 
forten omsingelden, terug om 
geweldigerhand eenen aanval te 
ondernemen, en zij bepaalden 
zich tot eene blokkering. De 
admiraal VERHUELL besloot eerst 
in de maand April 1814, lot de 
ontruiming der beide schansen, 
en wel op bevel van Z. K. H. 
MONSIEUR, luitenant-generaal van 
het koningrijk Frankrijk. Hij 
ging met zijnen geheelen staf aan 
boord van een Fransch korvet, 
dat hem naar Havre voerde; het 
garnizoen, en de bemanning van 
het Fransche oorlogsschip, bega
ven zich te land naar Frankrijk: 
LODEWIJK XVIII otttving den ad-
miraal VEBHOELL met de groot
ste welwillendheid. Hij liet hem 
zijnen rang en zijne titels bij de 
zeeraagt behouden, en verleende 
hem groote naturalisatie-brieven, 
die,.aan de beide kamerjs onder
worpen, verschillende redenaars 
in de gelegenheid stelden, 'om op 
de eervolste wijzen de diensten 
te vermelden, welke de admiraal 
VERHOELI, aan zijn eigen vader
end en aan Frankrijk had bewe
zen. Van dit tijdstip af bepaalde 
hij zijn verblijf onafgebroken, in 
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het land aan welks roem en be
langen, hij zich sedert zoo lan
gen tijd had toegewijd. Hij over
leed te Parijs, den 25 October 
1845; nadat hem in 1819, de 
deuren van de kamer der pairs 
van Frankrijk waren geopend.— 
De broeder van den admiraal, 
CHRISTIAAN ANTHONIE VERHUELL , 
was onder koning LODEWIJK NA
POLEON, ambassadeur van Hol
land, , aan' het hof van Spanje; 

* VEBHÜLST (PHILIPPUS LODE
WIJK) , een • Vlaamsche godge
leerde , te Gend geboren, om
helsde de grondbeginselen der 
Janseniste-partij.' Aan het hoofd 
van een coüegie in de stad Diest 
geplaatst, verloor hij weldra dien 
post, en keerde naar Leuven 
terug, alwaar hij tegen de Je-
suiten schreef. In 1729,begaf 
VEUHÜLST , met verscheiden lee
raars van Leuven,- die het Jan-
senismus waren toegedaan, zich 
naar het seminarie van Amers
foort. Gedurende meer dan 20 
jaren gaf hij aldaar godgeleerde 
lessen, en ging voort met in 
denzelfden geest geschriften in 
het licht te geven. Wij willen 
van hem aanvoeren; 1.° lm-
postum et- errores Jesuitarum 
lovaniensium contra IV theses 
PP. Marin et Leonardi Grins-
ven, 1711, in 4 > ; •— 2.° 
Grinsvenius male defensus ah 
erroribus et impostura, 1712, 
in 4. t0; — 3.o De waarheid 
die zich beklaagt over de ver-
slapping der Jesuiten, 1713; 
— 4.° De auctoritate romani 
pontificis, dissertatio triparlita, 
1719; — 5.o De vaste gronden 
van het Gatholijke gehotte, b&-
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trekkelijk de wezenlijke tegen
woordigheid van J. C. in het 
H. Sacrament des altaars, 3 
dl.», in 6 stukken in 12,m°, 
1739—1741, onder den ver
borgen naam van ZEELANDER. 
[Dit bondig geschreven werk 
werd uitgelokt door eene ver
handeling over hetzelfde onder
werp, doch ineenen tegenover
gestelden geest van den Leyd-
schen hoogleeraar J. VAN DEN 
HONERT. — Zie dat artikel — ] ; 
— 6.° Verhandeling over den 
titel van algemeenen bisschop, 
1752; — 7'.o Prcefatio ante acta 
qucedam ecclesiae ultrajectensis, 
1737. Hij had grootelijks deel 
aan genoemde handelingen, door 
VAN DER CROON enz. in het licht 
gegeven. VERHOLST overleed in 
hét seminarie te Amersfoort,in 
de maand Mei 1753. 

VERINA (JELIA), zuster van 
BASILISCÜS , en echtgenoote van 
keizer LEO, hield zich, zoo lang 
als haar man leefde, enkel met 
hare pligten bezig; maar na 
zijnen dood gaf zij zich aan de 
heerschzucht en de liefde over. 
Nadat zij in 474, haren schoon
zoon ZËNO tot keizer had doen 
verheffen, trad 'zij later legen 
hem in zamenzwering, om PA-
TRICIUS, haren minnaar, in zijne 
plaats te stellen Zij kon er 
niet in slagen. ZENO verloor, 
wel, is waar, het rijksbewind ; 
roaar BASILISCDS broeder van 
VERIN*., die in zijne plaats ver
kozen werd, deed PATRICIUS 

ombrengen, Bezo listige vorstin wreekte , a ^ h l e
 D

Qver d e n 

dood van haren, minnaar, door 
BASILISCBS ^ Aam Verbannen, 

en ZENO op den troon te her
stellen. Deze liet haar eerst 
mederegeren; maar nadat VERINA 
op nieuw kabaal had gemaakt, 
verbande hij haar naar het bin
nenste van ïsatirië. Het is aldaar 
dat zij, na verscheidene malen be
proefd te hebben, eenige nieuwe 
rol te spelen, in 484 overleed. 

VERIKO (HUGOLINUS) , te Flo
rence, in 1442 geboren, en in 
1505 overleden., een Latijnsch 
dichter, die verscheiden werken 
heeft zamengesteld, welke hem 
slechts eenen middelmatigen 
roem hebben verworven. Men 
heeft van dezen dichter, de 
Krijgslogten van KAREL den 
Groote, de Inneming van Gre
nada, een Dichtstuk, ter eere 
van PHILIPPUS BENITA. De drie 
boeken, door hem tot lof'zijner 
geboorteplaats vervaardigd, DB 
ilhistralione Florentite, Parijs, 
1583, 'in 4 > , worden onder 
al zijne werken, het meeste op 
prijs' gesteld. — Zijn zoon Mi-
cnAëL VERINO , mede van Mo>. 
rence', en in 1487, in den ou
derdom van omtrent 19 jaren 
overleden, heeft zich beroemd 
gemaakt door zijne ZedelW<> 
Koppeldichten, waarin hij _cie 
zedelessen der, Grieksche en W-
tijnsche wijsgeeren', benevens üe 
spreuken van SALOMON heelt we
ten te bevatten. [BERN. MICDE-
LOÏTI vervaardigde op hem liet 
volgende koppeldicht, waarin lij 
hem doet zeggen, terwijl i»J 
zich tot zijnen vader rigt: 

Ne flel vïvoj fnior t<m<lom, polcr optim'. ver.» 
Delicüj: ccolo, poaloritnle, D«""J 

Zijne versificatie is los en sier-
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lijk. Zijne Koppeldichten, Flo
rence , 1487, zijn in Frankrijk 
in 8.™, herdrukt, en in Eran-
sche verzen en in onrijm ver
taald. 

VERJÜS (AKTOKIUS), een Jesuit, 
broeder van den graaf van Gre
en, werd te Parijs, in 1632 
geboren. Deze. ijverige missiona
ris, die in 1*706 overleed, is 
de schrijver: 1.° eener Hisloire 
etc. (Geschiedenis van den hei-: 
liyen FRANCISCDS DE BoRGiA),in 
4.t0, geacht, ofschoon eenigzins 
langdradig] — 2.° eener Verta
ling (in het Fransch) van den 
Catechismus van pater GANISIUS, 
Parijs, 1688, en van een Le
ven van den heer NOBLETZ, wws-
sionaris in Bretagne. Pater VEE
JUS had een' anderen broeder, 
die als bisschop van Grasse is 
gestorven. 

* VERKOUË (JOANNES), een 
Hollandsche schilder, den 9 Fe
bruari] 1650 te Amsterdam ge
boren', was de zoon van eenen 
slotenmaker, eh zou welligt hetbe-
roep van zijn' vader zijn gevolgd, 
zonder een toeval, dat diende 
om zijnen smaak voor de schoone 
kunsten te ontwikkelen. Eene 
ligle verwonding, door den steek 
eener naald aan de groote voet
spier te weeggebragt, had hem 
bijna het leven gekost, en hield 
hem gedurende drie jaren aan 
het bed gekluisterd. Tot tijd
korting in eene zoo langdurige 
ziekte, hield hij zich bezig met 
het naschetsen van beelden en 
platen, en slaagde daarin zoo 
gelukkig, dat hij te rade werd, 
zich geheel aan die kunst toe-

tewijden. Na zijne herstelling, 
leerde hij alleen uit boeken, 
en zonder eenigen meester bin
nen den tijd van eene maand, 
de gronden.der doorzigtkunde, 
waarna hij zich ook op het 
schilderen met olieverw toelegde. 
Hij onderscheidde zich vooral als 
portret-schilder, welk vak hem 
groote voordeelen aanbragt; ook 
vervaardigde hij eenige geschied
kundige stukken, die, vooral 
ook uit aanmerking van de ge
ringe hulpmiddelen, welke hem; 
te dienst hadden geslaan, om 
tot dien graad van volkomenheid 
te geraken, door alle kenners 
bewonderd werden. Onder zijne 
beste stukken noemt men voor
namelijk : fenus en Adonis, een 
Trompetter, eene geknielde Boe
telinge , door eene lamp verlicht, 
enz.' Hij overleed te Delft, in 
1693. — Zijn zoon NICOLAAS, 
in 1673, te Delft geboren, was 
de kweekeüng zijns vaders, en 
onderscheidde zich vooral als: 
graveur. Zijne voornaamste voort
brengselen zijn: Diana ew_ En-: 
dymion, Bacclms en Ariane, 
beide volgens NETSCHER, eene 
Heilige familie; ook heeft hij 
een aantal portretten nagelalen. 
Zyne teekening was naauwkeu-
rig, en zijn graveer werk, een 
der meest bekuischte. Hij over
leed te Delft, den 21.Januarij 
1746. 

VERLENIUS (HIERONYMÜS) , te 
's Hertogenbosch in het begin der 
16.e eeuw geboren, onderwees 
de godgeleerdheid te Utrecht en 
bestuurde er eene parochie; ver
volgens verkreeg hij een kano-
nikaat in de hoofdkerk van 
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Haarlem, en werd ér algemeen-
vikaris. Hij overleed aldaar in, 
1586. Men heeft van hem : l.o 
eene Lalijnsche Vertaling van 
EPICTETUS, met aanmerkingen, 
'sHertogenbosch, 1543, eaAnt-
werpen, 1550, inl2.m°; — 2.° 
Commentarium op de Psalmen 
van DAVID, Leuven, 1 5 5 8 ; — 
3.° eene uitgave der Brieven van 
den H. IGNATIOS, met eene La-
tijnsche vertaling en aanteeke-
ningen, Antwerpen, USSERIÜS 
en COTELIER hebben er gebruik 
van gemaakt, voor hunne uit
gave. 

heid; — 3.° Levensbeschrijvin
gen der beroemdste schilders der 
oudheid; — 4.° . . . der menioere 
schilders, Amsterdam, 1618, 
in 4. t0; — 5.° Levensbeschrijving 
der Nederlandsche schilders, 
door HOÜBRAKEN vervolgd. Hij 
heeft daarenboven de Nederduit-
sche vertalingen geleverd van 
eenige "oude dichters., — Zijn 
zoon, insgelijks KAREL genaamd, 
was de erfgenaam van de be
kwaamheid zijns vaders in de 
schilderkunst, en begaf zich door 
den koning van Denemarken 
daartoe beroepen, naar Koppen-
hagen , alwaar hij, na zijne 
talenten aan het hof ten toon te 
hebben gespreid, overleed. 

VERMANDOIS (HERBERT II, graaf 
van), achter-klein-zoon van BEK-
NARD, koning van Italië, was 
een wegens zijn' moed beroem
den vorst. Hij maakte KAREI 
den Eenvoudige, te Saint-Quen-
tin krijgsgevangen, en zond hem 
naar Peronne, alwaar hij zijne 
dagen eindigde. HERBERT over
leed in 943. — Zijn zoon Ro-
DOLF of ROEL BE VERMANDOIS, 
landvoogd van Frankrijk, bad 
het regentschap des komngnjks 
gedurende de overzeesche. reis 
van LODEWIJK VII, in 11*7 >e-n 

overleed in 1152. Hij was in 1144 
geëxcommuniceerd, wijl hij Au-
ëNoor. van Champagne, zijne 
eerste vrouw, bij welke hij Huco 
verwekte, die onder den naam 
van FELIX DE VALOIS , met den 
H. JOANNES BE MATHA, de orde 
der H. Drieëenheid, ter bevrij
ding van gevangenen stichtte, 
had verstooten. Uit zijn tweede 
huwelijk met ALIX van Guyenne, 

VERMANDER (KAREL), een schil
der en dichter, in 1548, te 
Meulebeke in West-Vlaanderen 
geboren, en den 11 September 
1606, te Amsterdam overleden, 
heeft verscheiden snaaksche 
schilderijen, en landschappen 
zoowel in water- als olieverw 
vervaardigd. Hij was het, dien 
men te Weenen belastte, met 
het vervaardigen der eerebogen, 
bij de plegtige intrede van kei
zer RUBOLF. In. zijn vaderland 
teruggekeerd, werkte hij voor 
verscheiden kerken, die nog 
tegenwoordig met verscheiden 
zijner voortbrengselen prijken. 
Daarop begaf hij zich naar 
Holland < en vestigde zich te 
Haarlem, alwaar hij door tus-
schenkomst van een aantal kunst
kenners een ruim bestaan vond. 
Men heeft van dezen schilder 
eene Verhandeling over de schil
derkunst, iü dichtmaat, waarbij 
men van •• èenzelfden schrijver 
heeft.gevoegd; l.« Verklaring 
derherseheppmmmn OVIDIDS; 
•*-* *-° > • • van de beelden der oud-
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werden dochters, en een zonder 
nakomelingschap overleden zoon 
geboren. 

VERMANBOIS (LODEWIJK DE BOUR
BON, graaf van). — Zie IJZEREN-
MASKER en VALLIÈRE. 

VERMEULEN. — Z i e MOLANUS. 

f VERMEULEN (CORNELIS) , een 
teekenaat en graveur, te Ant
werpen in 1644 geboren, ging 
zich te Parijs, toenmaals de 
eerste graveerschool van Euro-

, pa, ontwikkelen: eerlang onder
scheidde' hij zich, door de. be
kwaamheid waarmede hij het 
portret graveerde. Weinige kuns
tenaars hebben het in dat vak 
verder gebragt; zijne.geschied-, 
kundige onderwerpen worden 
minder gezocht; de teekening 
derzelve schiet in- naauwkeurig-
heid te kort. Deze graveur over
leed tè Antwerpen in 1702. 

f VERMEULEN (GKSBERTÜS AN-
TOMÜS), den 28 September 1781, 
te Utrecht van deugdzame. Ca-
tholijke ouders geboren. Na 
zich te Weert gedurende twee 
jaren in de Fransche taal geoe-
iend te hebben, begaf hij zich 
reeds m zijn twaalfde jaar naar 
ae Latijnsche school te Megen, 
welke destijds met roem bekend 
was, en druk bezocht werd. 
Waar reeds muntte de jeugdige 
VERMEULEN door zijne vlijt en 
schranderheid, boven zijne me
deleerlingen uit, en maakte door. 
Zljne vorderingen, door zijne 
godsvrucht, en door zijnen be-
tt'inehjken omgang, zich ge-
a c h t bij zijne onderwijzers, hij 

zijne makkers en bij ieder die 
hem kende. Een zeer gelukkige 
aanleg, welks ontwikkeling met 
het toennemen der jaren gelij
ken tred hield, bezielde iedereen 
die'hem gadesloeg met de over
tuiging, dat hij tot hoogere stu
diën geroepen was; daar reeds 
noemde men hem Verè lumen 
(het anagramma van zijn' naam). 
Nadat de veelbelovende jongeling 
zich gedurende 5 jaren te Me
gen met de voorbereidende we
tenschappen onledig had ge
houden , begaf hij zich naar 
Vredm in het Munstersche, en 
begon aldaar zich op de wijsbe
geerte toeteleggen. Twee jaren 
later werd hij student in de god
geleerdheid in het seminariei te 
's Heerenberg. De herinnering 
aan het tijdvak aldaar in de 
kweekschool voor het Heiligdom 
doorgebragt, was voor VERMEU
LEN^ in lateren leeftijd altijd de 
aangenaamste verpoozing: ook 
hier was hij, even als vroe
ger te Megen en te Freden, de 
vraagbaak en raadsman zijner 
medestudenten, die, terwijl zij 
volgaarne zijn dieper doorzigt 
erkenden en huldigden, als het-
ware een zeker ontzag voor hem 
koesterden, waarvan hij echter 
nooit dan in liefde gebruik 
maakte; bijzonder genoegelijk 
was hem ook steeds de herin
nering aan zijnen waardigen 
hoogleeraar te 'sHeerenberg,^-
ter LEMMERS, en men heeft het 
aan VERMEULEN te danken, dat 
de levensschets van dien voor-
treffelijken man in dit Woor
denboek (14." dl. blz. 365) is 
opgenomen. Na te 'sHeerenberg 
zijne studiën met den meeeteB' 
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roem ten einde te hebben ge-
bragt, werd hem, daags voor 
den feestdag van den II. Apostel 
MATHIAS (23Februarij)1803J te 
Grave het subdiaconaat, en ver
volgens hel diaconaat toegediend; 
en in het volgende jaar -werd 
hij tot priester gewijd. Na het 
ontvangen der H. Priesterwijding 
•werd hij als kapellaan naar het 
dorp Soes* gezonden: daar de 
lering zijner ambtsbezigheden in 
die betrekking niet te uitgebreid 
was, zoo vond hij aldaar den 
tijd en de rust, om 'nog dieper 
intedringen in die kennissen, 
zich nog meer te bezielen met 
die deugden, welke hij zich ge
roepen zag, aan anderen mede-
tedeelen. Na zeven jaren in dit 
nederige oord te hebben door-

,gebragt, werd hij als kapellaan 
naar Amersfoort gezonden, al
waar hij een' zeer uitgebreiden 
werkkring vond , te meer wijl 
zijn brave, doch afgeleefde pas
toor BERENDSEN met meer in 
staat was om den zielenlast zij
ner vrij talrijke gemeente te tor-
schen. Tien jaren was hij te 
Amersfoort als kapellaan on
vermoeid werkzaam, en legde in 
dat tijdverloop aldaar de eerste 
gronden eener Gatholijke Armen
school , welke hij later altijd: 
krachtdadig bleef ondersteunen. 
Tot het herdersambt bevorderd, 
was Uithoorn de eerste getuige, 
hp© Juj zich van de zware pligten 
«iet verhevene bediening poogde 
te «toMngen, hoe hij dezelve 
tot Milder zielen in uitvoering 
wist t a : h m m . Ruim negen 
jaren had h | die gemeente door 

eer en voorbed psücht toen, 
mj tot pastoor der gsmeenteSo/i 

Deo Gloria, te Amersfoort be
noemd werd; ook daar beant
woordde hij weder volkomen aan 
zijne roeping, ook daar was hij 
geheel herder der zielen', en hoe 
menigvuldig aldaar zijne werk
zaamheden ook waren, altijd 
wist hij nog tijd te vinden om 
zich met nuttige studiën bezig Ie 
houden. Zijne èn door studiën, 
èn door ondervinding verkregene 
bekwaamheden, ontsnapten der 
aandacht zijner geestelijke over
heid niet: dikwijls werd in moei-
jelijke zaken door haar zijn' raad 
en oordeel ingewonnen, en na 
het overlijden van zijnen boezem
vriend, den hoog Eerw. heer 
G. VAN NOOY (zie dat art., mede 
door tusschenkomst van VER
MEULEN geplaatst), werd hij den 1 
Januari] 1833, door den vice-su-
peripr der Hollandsche zending 
lot aartspriester van het distrikt 
Utrecht aangesteld, en het bleek 
spoedig dat hij voor dezen moei' 
jelijken en uitgebreiden werk
kring alle vereischten in zich 
vereenigde. Wist hij zich als 
pastoor verdiensten te verschaf
fen, bij wist dit ook als aarts
priester; was de gemeente ge
lukkig VERMEULEN lot zielen
herder te hebben, het distriM. 
Utrecht kon zich niet minder 
gelukkig achten, hem aan het 
hoofd zijner geestelijkheid ge
plaatst te zien; van die geeste
lijkheid , welke zijne diepe en 
uitgebreide kennis, zijn schran
der oordeel, zijn helder verstand, 
als helschijnende fakkels voor
lichtten , door welke hij in f 
neteligste zaken mei onbepaald 
vertrouwen werd geraadpleegd, 
die 'hij door de heminnelijkheici 
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van zijnen omgang en zijne op
geruimde godsvrucht, boeide. 
Met hoe vele moeijelijkheden de 
betrekking van aartspriester in 
het algemeen ook gepaard gaat, 
VERMEULEN wist dezelve door 
zijn 'wijs beleid en zijn schran
der doorzigt te boven te komen. 
Den 23 Februarij 1843, juist 
op den verjaardag, waarop VER
MEULEN vóór 40 jaren de eerste 
E. Wijdingen had ontvangen, 
hield hij op aartspriester te zijn. 
VERMEULEN, die van zijne jeugd 
af getoond en geleerd had aan 
zijne geestelijke overheid te ge
hoorzamen niet alleen; maar ook 
blijmoedig te gehoorzamen, ver
zaakte nooit zijne godsdienstige 
beginselen: hoe groot en grie
vend ook de omstandigheden 
waren, die hem nu en dan 
troffen, nooit verflaauwde zijn 
geloof, nooit wankelde in het 
minst zijne gehechtheid aan den 
H. Stoel, steeds eerbiedigde hij 
met volkomen onderwerping den 
wil zijner overheid. Men ver
haalde hem eens, na zijne af
treding als Aartspriester, dat de 
jansenisten, wier moedige be
strijder hij steeds was, de aan
merking hadden gemaakt, dat 
hetgeen aan hem was wederva
ren, een tegenhanger was, van 
hetgeen met een' hunner voor
gangers was geschied. «Welnu," 
was zijn antwoord, «indien dit 
oo c zoo ware, mogten zij dan 
ook, wat hij ongelukkiglijk niet 
neelt- willen doen , mijn voor
meld volgen, en zich onderwer
pen. Nu vond hij weder meer 
«ju, om zich met de geestelijke 
ueiangen zijner gemeente bezig 

AXIV DEEL. 

te houden, en de uren, welke 
hem daarvan nog overschoten, 
wendde' hij aan tot het gebed 
en de studie. Na veertig jaren 
met onvermoeidcn ijver in den 
wijngaard des Heeren gearbeid 
te hebben, overleed VERMEULEN 
te Amersfoort, den 13 Novem
ber 1844, betreurd als een sie
raad der Kerk, een voorbeeldv 
voor priestersy een vader zijner 
gemeente, een vriend en wel
doener van ongel ukkigen, een 
bevorderaar van alles:wat nuttig 
is; en indien het waarheid moge 
heeten, dat men den mensch het 
best uit zijne werken kan lee-
ren kennen en beoördeelen, dan 
voorzeker zal men uit de een
voudige vermelding Van die van 
GlJSBERTUS ANTONIOS VERMEU
LEN , de overtuiging bekomen, 
dat hij zijne talenten geenszins 
begraven, maar dezelve tot eer 
van God en tot heil der. men-
schen aangewend heeft. Behalve 
de boven vermelde R. C. Armen
school , waartoe hij reeds als 
kapellaan te Amersfoort de eerste 
gronden legde en met zijnen ver
mogenden ijver altijd krachtig 
ondersteunde, was hij aldaar ook 
de grondlegger van een Catholijk 
instituut voor jonge dochters uit 
den aanzienlijken stand, eene 
inrigting, waarop niet alleen de 
Catholijken van Amersfoort, 
maar van geheel Nederland "bil
lijk trotsch mogen wezen,- —' 
krachtdadig werkte ook VER
MEULEN mede aan de oprigting 
der maatschappij van goede boe» 
ken, die echter door de onver
draagzaamheid dier tijden spoe-

| dig na hare geboorte moest to 
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gronde gaan, en hem alsnu naar 
middelen deed uitzien, om ten 
minste de Catholijken van Amers-
foorl en alle, die er naar mogten 
streven, in de gelegenheid te 
stellen hunnen leeslust te bevre
digen, zonder gevaar, maar veel
eermet voordeel voor hunne gods
dienst en deugd: hij bragt te dien 
einde de Catholijke boekverz'ame-
ling tot stand, die nog bij voort
during de heerlijkste vruchten 
draagt: — Sedert lang hadden 
de Calholijken er te Amersfoort 
vruchteloos naar uitgezien, om 
een gesticht of toevlugtsoord voor 
arme, afgeleefde menschen tot 
stand te brengen j de geheel van 
liefde voor zijnen evenmensch 
blakende VERMEULEN wist de 
hinderpalen die zich tegen dit 
edele plan opdeden, uit den weg 
te ruimen of te bezijdigen, en 
het liefde-huis, dat armen ge
sticht, waarin zoo vele afge
leefde evenmensch'en, die soms 
als verwilderd en verdierlijkt 
aan den rand des grafs gekomen 
zijn, worden gehuisvest, naar 
ligchaam , en ziel verpleegd en 
verzorgd, God en de deugd lee-
ren kennen en liefhebben, en 
hunne weldoeners zegenen, werd 
door hem in het leven geroepen; 
— aan weinigen is het welligt 
bekend, dat het in 1841 te 
Laren opgerigte, doch later naar 
Eemnes verplaatste, gesticht voor 
Minden van de Cath. godsdienst 
me&B zyn bestaan aan VERMEU
LEN te danken heeft; maar al 
roogtei o o k d i e ongelukkigen, 
mer op saxen nimmer weten wie 
de eerste grondlegger van hun 
geluk was, eenmaal in den he
mel zal hun zulks niet verbor

gen blijven, daar zullen zij 
kransen vlechten, en die op 
den schedel van hunnen wel
doener plaatsen, énz. — Waar 
zulke feiten spreken, daar voor
zeker kan men het spreekwoord 
toepassen: goede ivijn behoeft 
geenen krans. —- Ook voor het 
gebied der letteren was VER
MEULEN niet werkeloos: veelvul
dig zijn de geschriften, door 
hem ter bevordering van gods
dienstzin , wetenschap en deugd 
in het licht gegeven, enkele 
malen met zijnen naam, doch 
meestal naamloos. Hij belastte 
zich daarenboven met' de redac
tie van de Godsdienstvrieni en 
andere Catholijke tijdschriften 
tijdens de heer J. G. LE SAGE 
TEN BROEK te 's Gravenhage ge
vangen zat. Hij was de ontwer
per van, en krachtdadige mede
werker aan het tijdschrift de 
Christelijke Mentor, dat, ofschoon 
het zich slechts op een twee
jarig bestaan moge beroemen, 
voornamelijk aan VERMEULEN de 
kern zijner stukken, gewoonlijk 
met de initialen van zijn' naam 
geteekend, te danken heeft. Ein
delijk beschouwt steller dezes 
het als de vervulling van eenen 
pligt van dankbaarheid, alhier 
openlijk te verklaren dat nei 
GIJSBERTÜS ANTOMUS VERMEULEN 
is, aan wiens edele bedoeingen, 
wijze raadgevingen en WWJM-
dadige medewerking, de JNeaer-
duitsche uitgave van dit woor
denboek haar ontstaan en eersten 
opgang te danken heeft; billij
ker wijze wordt hem dus w 
hetzelve de hulde toegebragt, 
waarop zijne uitstekende ver
diensten buitendien aanspraaic 
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moesten maken. —Volgens het 
bestek, bij het behandelen van 
Levensschetsen in dit Woorden
boek tot regel gemaakt en ge
volgd, zou men hiermede kunnen 
en moeten eindigen, daar ech
ter VERMEULEN met deze onder
neming te naauw in verband 
heeft gestaan, en aan dezelve 
werkzaam is geweest, zoo zal 
het zeker niet ten kwade wor
den geduid, dat te zijnen opzigta 
hieromtrent eene uitzondering 
worde gemaakt: er bly'ft dus 
nog over, om met een enkel 
woord van zijn sterfbed te ge
wagen , dat nimmer liegt, en dat 
het treffendste bewijs opleverde, 
hoezeer VERMEULEN ten allen 
tijde voor God leefde, en hoe 
hij nog in die laatste, beslissende 
oogenblikken de vurigste liefde 
voor zijnen Schepper aan den 
dag.legde; en ten tweede zijne 
lijkplegtigheden en uitvaart te 
vermelden, die ten sprekendste 
bewijze verstrekken van de hooge 
achting en liefde, waarin hij bij 
al zijne geloofs- en stadgenooten 
deelde. Tot de schildering van 
het eerste, zou men bezwaarlijk 
oene hartroerender schets kun
nen aantreffen, dan die, welke 
«e Eerw. heer J. G. WENNEKÈN-
BONK , ambtgenoot van den ont
slapene, in zijne voortreffelijke 
wjkrede van hetzelve, levert: 
» Het was," zegt die redenaar, 
" del3Novb., . . . . .toen het 

V' 

in den vroegen ochtend van dien 
dag maar al te zigtbaar werd, 
dat zijn laatste uur weldra zou 
geslagen hebben. Zijn medehel
per en getrouwe vriend (*), dien 
hij hierom', als een laatste be
wijs van zijne vriendschap had 
verzocht, verwittigde hem van 
den staat, waarin hij verkeerde 
en van de noodzakelijkheid, om 
zich door de E. Sacramenten 
der stervenden, tegen den ge-
duchten oogenblik, die naderde 
te versterken. O, zeide hij, ik 
ben bereid, ik dank u. Hij ver
zocht de omstanders eenen oogen
blik het vertrek te verlaten. Zij 
gingen. Toen stond hij op van 
zijne legerstede en kleedde zich, 
en toen zij weder binnen kwa
men -— O heilige Engelen, gij 
die zijne ziel verbeiddet, met 
welke verrukking aanschouwdet 
gij dat tooneel! — daar lag de 
stervende jnan op zijne knièn 
op den grond, met gevouwen , 

'handen, -stil en bedaard,, zijnen 
God, zijnen JÉSUS wachtende. 
En, wie zal het nu zeggen, — 
wie zal het kunnen verhalen, 
wat er in zijn hart is omge
gaan , in die laatste E. Com
munie ? » » O, mijn _ JESÜS , 
mijn God! zoo dikwijls in mijn 
leven, dagelijks heb ik ü ont
vangen , thans is het voor de 
laatste maal.' O, lieve JESUS! 
nog eenige oogenblikken, en ik 
zal U niet meer onder den slui-

(*) üe Berw. heer H. BLOM, thans de waardige opvolger van wijlen 
^HoogBerw. heerVmimw, als pastoor in de kerk Soh Deo Gloria 
«Amersfoort. 

" Vertaler. 
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jer der heilige gedaanten, maar 
van aanschijn tot aanschijn zien! 
0 , mijn .JESDS , Gij zult mijn 
regter zijn; maar Gij weet, dat 
ik U altijd heb bemind, dat ik 
alles voor U gedaan, alles voor 
ü geleden heb; o , lieve JESDS 
Gij zult mij genadig zijn."" 
Maar -wat waag ik ? mijn hart 
is te koud, mijne tong te zwak, 
om dien liefdegloed te gevoelen 
en Ie schetsen, die de aardsche 
banden van zijne smachtende 
ziel verslond. — Hij legde zich 
weder neder, onophoudelijk bezig 
met heilige overpeinzingen, ver
diept in onuitsprekelijke verruk
kingen. Zijne ziel zweeft reeds 
aan de grenzen der zaligheid; 
het vuur der goddelijke liefde 
ontvlamt met hooger en hooger 
kracht; hij kan dien gloed niet ' 
langer binnen houden, deze slaat 
naar builen. Daar rigt hij zich 
o p j ' ' ~ ziet! liefde zweeft hem 
op de lippen, liefde, hemelsche 
liefde straalt hem uit de «ogen. 
Hij ziet de omstanders aan: — 
nu, zegt hij, knielt allen neder, 
en zegt met mij: leve JESDS ! 
dal JESDS leve! voor JESDS heb 
ik geleefd! voor JESDS leef ik 
nog! voor. JESUS alleen! nog 
eens, zegt allen met mij: leve 
JESUS , dat JESDS leve! Deze 
waren zijne laatste woorden, en 
nu legde hij zijn hoofd neder, 
om dien lofzang van liefde, hier 
op aarde aangeheven, met de 
engelen des Hemels eeuwig te 
vervolgen.» — De algemeene 
deelneming in het verlies van 
VERMEDUSH was vooral zigtbaar 
°fJ^ % » toen aan zijn 
stoffel* overblijfsel de laatste 
eer werd bewezen. Na den af

loop van de plegtigheden in de 
kerk, schaarde zich eene over-
groote menigte .van. alle kanten 
toegestroomd, om het lijk naar 
de R. C. Begraafplaats, even 
buiten- Amersfoort, te volgen. 
De lijkkoets, met vier paarden 
bespannen,'werd voorafgegaan 
door zestien in het zwart ge-
kleede misdienaars, die leliën 
droegen, en gevolgd door tien 
rijtuigen, waarin de naaste bloed
verwanten, de geestelijken van 

' Amersfoort, en de notabelste ca-
tholijken dier stad gezeten wa
ren ; terwijl het geheel begeleid 
en voor den aandrang der volks
massa beschermd werd, door het 
corps rijdende artillerie, dat in 
Amersfoort garnizoen hield, en 
dat door, gepast lijkmuzijk den 
indruk vermeerderde. De meeste 
ingezetenen der stad, zonder 
onderscheid van godsdienstige 
gezindheid openbaarden bij deze 
gelegenheid deondubbelzinnigste 
blijken van achting voor den 
overledene, terwijl de droefheid 
als 't ware, op elks gelaat te. 
lezen stond : • indrukwekkend 
vooral was de eerbiedige en diepe 
stilte, die op denoogenblikdat 
het lijkin het graf werd neder-
gelaten, onder de ontelbare me
nigte heerschte. Tien dagen na 
de begravenis, werd indekerK, 
waarin de overledene eenereeKs 
van jaren met zoo veel luister 
het herdersambt bekleed had, 
de plegtige uitvaart gevierd, we 
kerk was te dien einde op ae 
doelmatigste, en meest indruK-
wekkende wijze versierd. w» 
des morgens vijf ure af, weru 
er onafgebroken aan drie altaren 
het heilig Mis-offcr voor de ziele-
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rusl des overledenen opgedra
gen, en ten tien ure desolem-
neele Hoogmis gecelebreerd door 
den hoogeerw. heer J. HARTMAN , _ 
opvolger van VERMEULEN als-
aartspriester van het distrikt 
Utrecht, in die heilige bediening 
door acht geestelijken bijgestaan, 
terwijl eene schaar van dertig 
priesters zich rondom ' het öp-
gerigte Catafalco geplaatst had, 
en de vrij ruime kerk letterlijk 
eivol met geloovigen en andere 
belangstellenden was opgépropt. 
Het was onder deze plegtige 
H. Mis-offerande, dat de wel-
eerw. heer J. G. WENNEKENDONK, 
pastoor in-de Lieve-Vrouwe-kerk 
te Amersfoort-, dè uitmuntende 
lijkrede voordroeg, waaruit bo
ven eene aanhaling. ZEw. koos 
lot tekst JACOB. 1,12, had tot 
ihema: » 'smenschen leven .is 
eene afwisseling van geluk en 
ongeluk, van vreugde en leed, 
van voorr en tegenspoed, van 
verheffing en vernedering — die 
mensch alleen is waarlijk groot 
die op beide deze wegen be
proefd, getrouw en standvastig, 
nimmer afwijkt van de paden 
van godsdienst en deugd, die 
zich door den voorspoed- niet 
laat opblazen, noch door den 
tegenspoed ter neder slaan, maar 
°P net toppunt des geluks, zoo
wel als in den afgrond des ver
driet», altijd aanbiddend, altijd 
overgegeven, zijn hart vereenigd 
houdt met God, die hem het 
eene zoowel als het andere, ter 
beproeving en heiligmaking over
zendt." Hierop betoogde ZEw. 
toef. hel hem eigen talent van 
welsprekendheid, dat de wijd 

beroemde en hoogeerw. heer Gus-
BERTUS A N T O M D S VERMEULEN, 

beide deze beproevingen in den 
volsten zin des woords had 
doorgestaan, dat het geluk hem 
evenzeer had toegelagchen, als 
het ongeluk hem moest Ier 
nederslaan, dat hij echter zoo 
min door het een of het ander 
een haar-breed van den weg van 
godsdienst of deugd was afge
keken. Dat men alzoo teregt op 
hem kon toepassen, de geko
zen tekst woorden: Zalig is do 
man, die beproefd wordt; want, 
wanneer hij getrouw ml bevon
den zijn,, zal Hij de kroon des 
levens ontvangen, welke God be
loofd heeft aan degene, die Hem 
beminnen. , 

VERMETEN of VERMBYN (JOAN-V 

NES CORNELIS), een Hollandsche' 
schilder, in 1500 te Beverwijk 
geboren, en in 1559, te Brussel 
overleden. Deze kunstenaar had, 
zegt men, zulk een' langen baard, 
dat als hij overeind stond, de
zelve nog over den grond sleepte, 
hetwelk hem den spotnaam van 
JAN den Gebaarde o! den Baar-
dige deed geven. Keizer KAREL 
V, die hem beminde, nam hem 
op verschillende reizen mede in 
zijn gevolg, onder anderen op 

^zijue onderneming tegen Tunis,-
waarvan VERMEYEN verscheiden 
schilderijen vervaardigde, die 
KAREL V, later in lapijtwerken 
liet overbrengen, dat in Portw . 
gal nog bestaat. De abdij van 
St. Vast in Vlaanderen prijkt 
ook met verscheiden schoons 
stukken van dezen meesier. 

V 3 
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VEUMIGLÏ (PETRUS MARTELAAR 
of), te Florence in 1500 geboren, 
begaf zich onder de reguliere ka* 
noniken van den H. AUGD§TINUS. 
Door zijne leerreden en zijne 
kunde, verwierf hij zich eenen 
naam in Italië; maar het lezen 
van ZwiNGiits en BUCER, deed 
hem tot ketterij vervallen. Ter
wijl hij te Napels in bijzondere 
huizen dogmatiseerde, was hij 
op het punt van in hechtenis te 
worden genomen. Hij nam de 
wijk naar Lucca, verleidde er ver
scheiden personen, met welke hij 

, besloot tot de ketters overtegaan. 
Hij nam met zich BERNARDINUS 
OCHIKÜS , overste der kapucijnen, 
en begaf zich naar Zurich, daarna 
naar Bazel, en vervolgens naar 
Straatsburg, alwaar hij met eene 
jonge non in den echt trad. 
Veracht, wegens zijne dwalingen 
en zijne zeden, stak hij in 1547, 
met zijne vrouw naar Engeland 
overi Hij verkreeg aldaar aan 
de universiteit van Oxford, 
eenen leerstoel voor de godge
leerdheid; maar nadat in 1553 
EDUARD VI door koningin MA
RIA was opgevolgd, verdreef 
deze hem met de overige ket
ters uit hare staten. PETRUS 
begaf zich naar Augsburg, van 
waar hij naar Zurich ging, 
alwaar hij in 1562 overleed,% 

evenzeer verfoeid door de cal
vinisten als door de catholijken. 
Mea, heeft van hem een aantal 
weifcfe, bijna alle vereenigd 
onder.'.dan titel van loei com-
munesihÉohgici, 1624, 3dl.»», 
in M. Het grootste gedeelte 
derzelve schreef hij, ter verde
diging z^ner dwalingen. Nog 
bestaat er van dezen afvallige', 

eene verzameling van Brieven, 
in het Latijn, met eenige wer
ken van FERDINAN» DEPULGAR, 
door E)LZEVIR , in 1670, in fol. 
gedrukt* 

VERMOLANUS. 
(HENDRIK). 

Zie GRAVIOS 

* VERNAGE (STEPHANUS FRAN-
CISCÜS), te Parijs, in 1652ge
boren, omhelsde den geestelijken 
staat. Hij werd kapellaan van 
St. Nicolas-des-Champs, alwaar 
hij meer dan 40 jaren werkzaam 
was en zich door zijnen ijver 
en zijne godsvrucht onderscheid
de. Men heeft van dezen ver
lichten en voorbeeldigen priester: 
ï.° Nouvelle.etc. (Nieuwe over
wegingen, of zedelijke en prak
tische zinspreuken én grondre
gels).^ zijn verscheiden uitgaven 
van geweest, de tweede is van 
Parijs, 1691, kl. in 12.™; 
de 3.e mede van Parijs, 169->» 
in 12. Dit boek is aan mevrouw 
DE MAINTEKON 'opgedragen; — 
2.o Penseês.elc. (Christelijk ge
dachten uit de II baders ont
leend, voor alle dagen der maand), 
Parijs, 1717, in 12-m0> ~~ 
Traite etc. (Verhandeling over 
de christelijke liefde, volgens 

den E. PACLUS), P ^ 8 » ? - \ O 
kl; in 12.™, herdrukt m 171^. 
met eene Verhandeling over ae 
nieuwewet, door denabbéPACoitY. 
De abhé VERNAGE overleed oen 
12 October 1723. Hij droeg 
bij tot de instelling der boet
vaardige dochters (fles r«ef 
ties), en bestuurde die inngting 
gedurende eenige jaren. ZP 
geheels leven was aan de goeuc 
werken toegewijd. 
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* VERNES (JAKOB), te Geneve 
in 1728 geboren, was eerst 
protestantsch predikant te Co? 
ligny, bij Geneve ,< en werd in 
1770, in dezelfde betrekking, 
naar laatstgenoemde stad beroe
pen. Hij behoorde tot de partij 
der Patriotten, en nadat die 
partij in 1782, de nederlaag had 
bekomen, werd de leeraar VER
HES in derzelver val gewikkeld; 
maar hij werd in 1789 bij de 
omwenteling te Geneve terug
geroepen. Hij overleed in den 
loop van het jaar 1796, of in 
het begin van 1797. Men heeft 
van hem: 1.» Choix etc. (Let
terkundige keuze) van 1755 tot 
1760, 24 dl.», in 8.™; een 
tijdschrift, dat, ofschoon weinig 
bekend, niet zonder verdienste 
is, en voor hetwelk VEUNES, 
zelf schrijver van verscheiden
stukken , uit de geschriften van 
alle landen geput heeft ;~=-2.q 
Leitres etc. (Brieven ever liet 
Christendom van J. J. ROÜSSEAU); 
— 3.o Vialogues etc. (Zamen-
mpraken over het Christendom 
nn denzelfde); — 4.° Réponse 
etc. (Antwoord op eenige Brieven 
nn denzelfde), deze drie ge
schriften verschenen in 1763 in 
w- l c l U j ~~ 5'° Confidenceetc. 

\Wwgemge vertromvelijkheid), 
l' * 1 > in 8,vo 5 iWeede, herziene 
en vermeerderde uitgave, Gene-
™> p 6 , 2 d l . n , i £ 8 . v o ; e e n e 
soort van roman, waarvan het 
«oei is, om de beginselen der 
ongelovigen te wederleggen j 
"T. 6.o Catéehisme etc. (Cate-
fimis ten gebruike van alle 
wnstelijke gezindheden). Onder 
voorwendsel van er geene be-

V 4 

twisto punten in te doen voor
komen, en alle geschillen Ie 
vermijden, wordt er noch over 
de Drieëenheid, noch over de 
erfzonde in gesproken. Indien 
men dezen regel wilde volgen, 
zoo zou, daar er bijna geen 
punt des christendoms bestaat, 
dat niet door een' of anderen 
ketter bestreden is , er al wat 
christelijk is, uit moeten wor
den weggelaten, en de Cate
chismus, ten gebruike van alle 
christelijke gezindheden zou niets 
christelijks meer bevatten. Het 
schijnt dat de catechismus van 
VERNES oorspronkelijk was za-
mengesteld, ter onderrigting der-, 
genen, welke zich tot de deel
neming aan het IvondmaaLvoor-
bereiden. Dezelve werd ia 1774, 
in 8.™ in het licht gegeven.:. 
het is die van OSTERWALD , met 
veranderingen; — 7.° Sermons 
(Leerreden), waarvan zijn zoon 
FRANCISCUS de uitgever is ge
weest , die dezelve met de Lof
rede zijns vaders vermeerderd 
heeft: dezelve worden gezocht; 
— 8.° Onderzoek dezer vraag: 
Behoort het getal der leerreden, 
dié te Geneve worden voorge
dragen, verminderd te worden? 
1775, in 8.T0

 VERNES heeft met 
ROUSTAN gewerkt aan de Geschie
denis van Geneve, Dit werk is 
niet in het licht verschenen. 
Ook heeft hij eene Verhandeling 
over de kanselmlsprekendheid 
zamengesteld, die mede onuit
gegeven is gebleven. 

* VERNET (JACOB), een pro
testantsch predikant, te Geneve, 
in 1698 geboren, beoefende met 
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ijver de letteren, en reisde, ter 
uitbreiding zijner kennissen. Hij 
bezocht Italië, Frankrijk en 
Engeland, en werd bij zijne 
terugkomst tot een' der predi
kanten der kerk van Geneve 
verkozen. In 1739 werd hij tot 
eenen leerstoel der schoone let
teren benoemd, en in 1756tot 
eenen der godgeleerdheid. Ge
durende eenigen tijd had hij met 
ROUSSEAÜ eenen vrij vertrouwe-
lijken omgang, en zijn naam 
komt voor in de brieven van 
dien wijsgeer; maar hunne be
trekkingen liepen op eene ver
deeldheid uit. Hij wordt ook 
genoemd in de briefwisseling van 
VOLTAIRE. VERNET is de schrij
ver van de navolgende werken: 
l.o Anecdotes etc. {Kerkelijke 
bijzonderheden, ontleend aan de 
geschiedenis van Napels, door 
Giannoné), Amsterdam, 1738, 
in 8.vo Ofschoon het Diction-
naire etc. (Woordenboek der on-, 
genoemden), l.e dl., blz. 27, N.° 
237, dit werk aan VERNET toe
schrijft, berigt het echter 4.e dl. 
blz. 407, dat- zulks twijfelach
tig is. Sommigen zijn van ge
voelen dat de abbé PREVOT er, 
de schrijver van is; — 2. Dia-
logties etc. (Socratische Zamen-
spraken of Zedekundige onder-
ngtingen), Parijs, 1754 en 
1755; — S.° Lettres etc. (Brie
ven over het nieuwere gebruik 
en sich van het vous, in plaats 
van,het in te bedienen), 's Gra-
venhage, 1752, in 12.m<>; _ , 
«•° la Sainte bible (De H.Bij-
OM, of het oude en het nieuwe 
testament in het Fransch ver-
taaia, volgens den Hebreeuw-
schrn en Griekschm tekst, door 

de predikanten en hoogleeraars 
der kerk van Geneve) Geneve, 
1805, in fol. en 3 dl.» in 8.*> 
Dit groote werk is niet van 
eene enkele hand; het werd, 
zegt men, gedurende tachtig 
jaren door verschillê*nde perso
nen voortgezet. VERKET was 
een der mede«arbeiders. Men is 
van meening dat hij vooral heeft 
bijgedragen tot het boek Genesis 
en de Brieven van den H. PAÜLUS; 
— 5.° eene Uitgave (de 3.e) van 
de Bespiegeling der aangename 
gevoelens, door LODEWIJK JOAN-
NES LÉVËSQÜ'E DE POUILLY (zie 
dat art.) Geneve, 1747, met eene 
voorrede van VERNET J — 6.° 
eene uitgave' (de l.e) van den 
Geest der wetten van MONTES* 
QÜIEÜ: het schijnt dat de schrij-

, ver VERNET met die taak belastte; 
--— 7.° Losse stukken over ie 
eucharistie, aan MALEBRANCIIE , 
VARIGNON en anderen toegeschre
ven; VERNET heeft dezelve .met 
eene door hem vervaardigde 

-voorrede in het licht gegeven, 
Geneve, 1730, in 8.™; — °-° 
Traite etc. (Verhandeling over 
de waarheid der Christelijke 
godsdienst), naar het Latijn van 
TORRETIN, Geneve, 10 dl.» in 
8.vdj _ 9.e een Latijnsch Com-
mentarium over de-schepping, 
volgens de heidenen en volgens 
MOZÈS; — 10.° DissertaUonsfc-
(Verhandelingen over de tijdre
kening van MOZES, over de god
heid van JESUS CHRISTUS, en 
over verscheiden schriftuur»-
sten) enz. VERNET., is den e> 
Maart 1789 overleden. 

*' VERNET (CLAUDIÜS JOZEF).. 
een beroemde schilder, te Avi-
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gnon in 1714 geboren, was "de 
.kweekeling van zijn' vader AN-
TONIÜS, een'vrij bekwamen schil
der. De jonge VERWET begaf zich 
in den ouderdom van 18 jaren 
naar Rome, ontwikkelde zich 
aldaar verder, en reisde door ge
heel Italië, om er de schoonste 
liggingen van te onderzoeken. 
Oöi de natuur te beschouwen, 
stelde hij zich aan het grootste 
gevaar bloot. Hij legde er zich 
vooral op toe, om de verschil
lende uitwerkselen van licht en 
licht-donker gade te slaan, welke 
de uitwasemingen van den damp
kring , en de stand der wolken, 
zoowel bij dag als bij nacht te 
weeg brengen. Na eene afwezig
heid van 22 jaren in Frankrijk 
teruggekeerd, schilderde hij alle 
zeehavens van dat land; het
welk eene der schoonste reeksen 
van schilderijen uitmaakt, die 
bestaan. Stille zeeën en stor
men, de verschillende bewegin
gen der zee, de terugkaatsingen 
van het licht op bedaarde gol
ven , 'worden er met eene tref
fende getrouwheid in voorgesteld. 
De Mschheid-zijner tinten, en 
de kunst, waarmede hij de ver
schillende uren van den dag 
"voorstelt, worden door de ken
ners bewonderd. Zijne werken 
zijn door geheel Europa ver
spreid: men ziet te Petersburg, 
in het paieis Michaïloiv, een 
aantal landschappen, door VER-
"ET geschilderd. Mevrouw DO 
• * ™ kocht, in 1772, twee 
zijner schilderijen voor 60,000 
".was» plaatste dezelve te Lu-
cienne, en dezelve bevinden zich 
'nam in het koninklijk museum 

van' Frankrijk. Zijne stukken 
trokken bij de jaarlijksche ten
toonstelling in het Louvre, steeds 
boven alle andere de bewonde
ring tot zich. Toen de koningin 
deze tentoonstelling eens was 
gaan bezoeken,, zeide zij aan 
VERÏSET: » Ik zie wel, dat gij 
het altijd zijt, die hier regen 
en schoon weder maakt." Men. 
toonde eens aan eenen landman, 
eene schilderij van dezen mees
ter , voorstellende eene opgaande-
zon, en een door eene onder-
gaande zon verlicht landschap r 
zonder zich te verwonderen, 
zeide de boer enkel uit instinkt: 
»'" Wel, dat zien wij bij ons op 
het land alle dagen." VEBNET 
was zao harlstogtelijk aan zijne 
kunst verkleefd, dat, op eene 
reis ter zee (toen hij van H-
vomo naaf Frankrijk terugkeer
de), hij zich, zegt men, aan 
den mastboom van het schip liet 
binden, ten einde de bulderende 
lucht, de bruisende golven, de 
verbroken masten en touwwer
ken, en het beangste en in volle 
verwarring zijnde scheepsvolk te 
kunnen beschouwen. «Welk 
een verheven tooneel! riep hij 
uït, laat mij dadelijk, en voor 
dat ik omkome, die heerlijke 
uitwerkselen afschilderen." Wei
nig schilders hebben zoo gröoten 
roem genoten als VÈRJSET , en 
weinigen ook hebben zoovele 
kunststukken voorlgebragt: men 
heeft-met regt van hem gezegd, 
dat zijn genie noch kindschheid 
noch ouderdom had gehad. Hij 
was sedert 1743 lid der akade-
mie van St. Lucas te Rome, 
van de akademie van schilder-



330 V E R . 

kunde te Parijs, alwaar hij in 
Decemher 1789 overleed. — Zijn 
zoon CARLE , en zijn klein-zoon 
HORATIUS, hebben evenzeer als 
schilders veel roem verworven. 

VERNEY (GÜICHARD JOZEF DO), 
lid der akademie van weten-
schappen en hoogleeraar der ont
leedkunde in den koninklijken 
tuin, was de zoon van een' 
arts, en werd in 1648 te Feurs 
en Forez geboren. Hij begaf zich. 
vroegtijdig naar Parijs, en ver
scheen aan het hof, alwaar hij 
aan den grooten Dauphin ont-
leedkundige lessen gaf. Hij over
leed te Parijs in 1730, en heeft 
nagelaten: 1.° eene uitmuntende 
Verhandeling over het zintuig 
des gehoors, Parijs, 1683, in 
12.mo; Leyden, 1731; in het 
Hoogduitsch, Berlijn, 1732 ; 
ïn het Latijn, Neurenberg, 1684, 
ih 4.t0 De platen der eerste 
uitgave zijn uitmuntend uitge
voerd; —- 2.0 Traite etc. (Ver-', 
handeling over de beender-ziek-
tcn), Parijs, 1751 , 2 dl.«, in 
12.™; — 3.° (Euvres etc.(Onl-
lecdkundige werhen), Parijs, 
1761, 2 dl.", in 4 > Deze 
beide, nagelatene werken zijn 
door SÉNAC in het licht gegeven; 
— 4.° een aantal Verhandelin
gen in de Gedenkschriften der 
akademie. Hij was een zeer le
vendig, doch goed mensch, vol 
geestdrilt voor zijne kunst, vu
rig «H-opregt godsdienstig; steeds 
yerwsi byzich zei ven, zich al 
ie zeer giet Z j j a jjeroep bezig 
te houden, wit vreeze van zulks 
met genoeg :;:«|t den Schepper 
der natuur te dWïl. 

* VERNIER (PETROS), uitvinder 
van het sterrekundige werktuig, 
hetwelk zijn' naam-draagt, werd 
in 1580, te Orleans, in Fran-
che-Comté, geboren, en reeds 
vroegtijdig in de wiskundige we
tenschappen ingewijd door CLAB-
DIOS VERNIER, zijn' vader, een 
zeer geleerd man. Nadat de jonge 
VERNIER zich door zijne talenten 
had bekend gemaakt, werd hij, 
zoo in Vlaanderen als in BOUT-
gondië, tot verschillende cora-
missiën gebruikt, welke hij met 
eere vervulde, en werd kapitein
bevelhebber van hel kasteel van 
Omans, raad des konings van 
Spanje, en algemeen directeur 
der munten in het graafschap 
Bourgondiè'. In 1636, werd hij 
belast om de stad Gray instaat 
van verdediging te stellen. Kort 
daarna ziek geworden zijnde, 
werd hij in die betrekking ver
vangen door TISSOT, zijn' schoon-
broeder. VERNIËR overleed te 
Omans, den 14 SepLb. 1037, 
en liet een werk na, getiteld: 
La' Construction etc. (De samen-
stelling, het. gebruik en de ei
genschappen van den nieuwen 
quadrant voor de wiskunde enz.), 
Brussel, 1631, in 8.T°, met 
eene plaat. In zijne Geschiedenis 
der hedendaagsche sterrekunde, 
levert DELAMBRE, eene breed
voerige ontleding van dit zeer 
zeldzaam geworden werk. üii 
vernuftig uitgedachte werktuig 
had van eenige slerrekundigen 
den naam van NONIBSbekomen; 
maar de rcclamatiën van W' 
LANDE, hebben de eer deszelven 
aan den waren uitvinder terug
gegeven. » De aan dit werktuig 
gemaakte verbeteringen, zeg' 
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DELAMBRE, zijn een geheel na
tuurlijk gevolg, van latere uit
vindingen. Detelve bepalen zich 
tot de bijvoeging van het mi-
kroskoop, en veranderingen in 
den verrekijker. Het moet .dus 
met de meeste billijkheid, ten 
allen tijde, den naam van VER
NIER dragen." Nog schrijft men 
hem toe eene Verhandeling over 
de artillerie, die in handschrift 

' moest blijven. Maar men kent 
er geen afschrift van. , • 

* VERNIER (THEODORUS), pair 
van Frankrijk, in 1731, ie 
Lons-le-Saulnier geboren, volgde 
eerst in zijne geboorteplaats de 
pleitzaal. Tot lid der conslitu-

, erende vergadering benoemd, 
werd hij in 1791* president 
derzelve; hij vraagde in dezelve 
wijze hervormingen, vooral met 
betrekking tot de geldmiddelen; 
hij was ook lid der conventie, 
en had in het proces van LODE-
WMK XVI den moed, om te 
verklaren, dal hij zijn regter 
niet wasj hij stemde als wet
gever, voor de verbanning, en 
voor het beroep op het volk. 
Een verklaarde vijand der Jako-
bijnen zijnde, werd hij, als zich 
verklaard hebbende tegen de 
proscriptie der girondijnen, in 
staat van beschuldiging gesteld 
(31 Mei 1793). Hij ontvlugtte 
naar het Jam-gebergte, nam 
vervolgens de wijk naar het kan
ton Zurich, welks inwoners hem 
brieven van burgerschap aanbo
den. In 1794 tot de conventie 
teruggeroepen, werd hij voor
zitter derzelve, en hij bekleedde 
den presidialen stoel, op de be
ruchte dagen van prairial (Mei 

1795), waarop hij de bedreigin
gen van een woedend graauw 
dat het schrikbewind terug vor
derde wist te trotseren. VERNIER 
was ooit president van den raad 
der ouden, en het is in die 
hoedanigheid, dat hij in 1796, 
zijnen eed van haat tegen het 
koningschap uitsprak. Na groo-
telijks deel te hebben gehad aan 
de gebeurtenissen van den 18 
Brumaire >, kwam hij in den se
naat en werd lid van een' der 
geheimraden van BONAPARTE. LO-
DEWIJK XVIII benoemde hem in 
1814 tot lid van de kamer der 
pairs, en hij werd onder de 
tweede restauratie, bij die waar
digheid gehandhaafd. VERMER 
is te Parijs in 1818 overleden, 
en heeft nagelaten i 1.° EUmens 
etc: (Grondbeginselen van den 
staat der geldmiddelen) Parijs, 
1791, in 8.vo; _ 2.o Caractères 
etc. (Kenmerken der hartstogten 
aan den natuur- on zedelijken 
toestand), ibid. 1796, in 8.vo; 
2.o uitg. ib. 1807, 2 dl.», in 
g.vo; — 3.° Sur l'êducalion 
(Over de opvoeding), ibid. 1802, 
in 8.v°; — 4.° Notices etc. (Aan' 
teekeningen, en bedenkingen, om 
het lezen der Proeven van MON-
TAIUNÉ te vereenvoudigen on ge
makkelijk te maken), ib. 1810, 
2 dl.n in 8.™ 

* VERNIER (JOANNES BAFTISTA 
THADEUS) , priester, direcleue 
der Diocesaan-missie van Besan-
gon in 1760, te Ouvans, in het 
fr. Bonbs dep1, uit eene brave 
familie van landbouwers geboren. 
Na zijn eerste onderwijs in eene 
landelijke kostschool te hebben 
ontvangen, werd lüj naar * -
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sancon gezonden, alwaar hij zich 
door zijne vorderingen in zijne 
studiën onderscheidde. Hij was 
diaken, toen h'rj zich, in 1784, 
onder de missionarissen van 
Beaupré (diocees van Besancon) 
begaf, en, reeds bij de eerste 
missiën, waartoe hij gebruikt 
werd, deed hij groole verwach
tingen van zich opvatten, die 
niet zijn te leur gesteld. In 
1791, werden de missionarissen 
van Beaupré, die alle den eed 
aan de burgerlijke constitutie der 
geestelijkheid geweigerd hadden, 
verjaagd en verstrooid, en in 
het volgende jaar noodzaakte 
hen de verbannings-wet hun 
vaderland te verlaten. VGRNIER 
nam met een'jongen broeder, 
thans advokaat, de wijk naar 
Landeron, een catholijk stadje, 
in het prinsdom Neuchdtel. Na
dat hunne goederen ten voor-
deele der natie waren verkocht: 
en hunne moeder hun niet dan 
bezwaarlijk eenige ondersteuning 
kon zenden, zoo leefden de beide 
broeders gedurende eene meer 
dan tweejarige ballingschap van 
brood en water, want de kiesch-
heid van VERKIER, belette hem 
om deel te nemen, aan delief-
dadigheden, waarmede men de 
behoeften der verbannen pries
ters te gemoet kwam. Na den 9 
Thermidor, jaar 2 , in Frank
rijk teruggekeerd, oefende de 
abbé VERKIER er op nieuw met 
ij var de bedieningen van zijnen 
stand uit. Hij moest daarvoor, 
zoo te Baume-les-Dames, als te 
Besancon verscheiden maanden 

. gevangenis verduren. Na de 
omwenteling van den 18 Fruc-
*«ter-(1787), die nieuwe ver

volgingen tegen de geestelijkheid 
uitlokte, bleef de abbé VERNIEU 
in Frankrijk, on* er te midden 
der dreigende gevaren, zijnen 
apostolischen arbeid voorllezet-
ten. Hij droeg bij met den 
abbé BREMLLOT, zijnen vriend, 
tot het herstel der kerkelijke 
studiën, en in November 1798, 
trok hij met verscheiden jonge
lieden , naar het dorpje Surmont, 
alwaar hij zich gedurende twee 
jaren met hunne opleiding be
lastte, zonder de zoo achterdoch
tige waakzaamheid der policie 
van dat tijdvak optewekken; In 
1800, kwam hij met zijne kwee-
kelingen te Ouvans terug, alwaar 
hij na het Concordaat van 1801, 
tot' deservitor werd benoemd, 
en alwaar hij nog gedurende zes 
jaren voortging, de godgeleerd
heid te onderwijzen. De inge
nomenheid van den heer LECOZ 
(zie dat artikel) tegen de onbe-
ëedigde priesters verklaart ligtó-
lijk de reden, waarom VEBWKB 
niet tot bedieningen geroepen 
werd, die meer in overeenstem
ming met zijne talenten waren. 
Maar in 1814 benoemde hem de 
aartsbisschop eindelijk op aan
drang der directeurs van het se
minarie, en in zeker opzigt op 
last van den prefekt van het 
Doubs dep.», om de godgeleerd
heid in het seminarie te onder
wijzen., en er conferentien ovei 
de kerkleer en zedekunde tenou-
den. Hij verbleef aldaar drie ja
ren. In Februari) 1816, was de 
congregatie der missie van m® 
pré, bij koninklijke ordonnantie 
hersteld. Dit genootschap »£ 
zat slechts nog vier zijner oucu-
leden, de hoeren CONSTANT, oven 
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ste, LÉTOUBLON, GERBET en'VER • 
NIER , die vier andere geestelijken 
aan zich verbonden. Nadat zijne 
drie oude * ambtgenooten, kort 
daarop gestorven, waren, viel 
aan VERNIER, in 1821, de titel 
van directeur of overste ten deel, 
dien hij tot aan zijnen dood, 
den 24 Mei 1834 voorgevallen, 
behouden heeft. In 1821 had 
hij er veel toe bijgedragen, om 
hot ledige dat zich in het per
soneel der geestelijkheid van het 
diocees van Besancon, zoo zeer 
deed gevoelen, aantevullen, en 
de jonge lieden, welke hij ver-
eenigde, werden, dank zij zij
nen onvermoeidenijver, in korten 
tijd bekwaam gemaakt, om met 
eer en het beste gevolg de hei
lige bedieningen waartenemen. 
Ondanks zijne menigvuldige 
werkzaamheden, heeft de abbé 
VERMER verscheiden werken na
gelaten. Zijne Theologie, in"1828, 
in 2 dl.", in 8.f° gedrukt,on
derscheidt zich door eenen even 
zoo duidelijken als beknopten 
geest van ^ontleding, en men 
staat verbaasd zoo vele zaken, 
in zoo weinige boekdeelen te 
vinden, hetwelk sommigen hem 
heeft doen verwijten van al te 
kort te zijn. De: schrijver had 
mt verwijt reeds vooraf weder-
legd, door te doen opmerken, 
dat hij zich voorstelde, om 
veeleer eene soort van handlei
ding te vervaardigen, voor hen, 
welke de godgeleerdheid reeds 
ernstig beoefend hadden, dan 
voor degene, die deze studie 
beginnen. Verscheiden bisschop
pen en een aantal oversten van 
seminariën, hebben het bondige 
en naauwkeurige zijner zedeleer 
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toegejuicht. Twee andere wer
ken hebben nog de vrije oogen-
blikken van den abbé VERNIER 
ingenomen. Hij had overwegin
gen gevoegd, bij die van pater 
MÉDAILLE, ten einde er eene, 
op eiken dag van het jaar lö 
bekomen, op de evangeliën der 
zondagen en andere dagen, en 
kort voor zijnen dood, gaf hij 
in het licht: Méditalions etc-
(Ovenoegingen over de waarheden 
des christelijken en geestelijken 
levens), die hij volgens de bouw
stoffen van REÜVELET zamen-
slelde. Verscheiden dezerover-
wegingen zijn geheel zijn werk; 
hij, heeft daarenboven de menig
vuldige en rijke aanhalingen, 
welke het werk van BEUVELET 
zoo zeer aanbevelen en zoo nut
tig maken, behouden. De vol
ledige werken van VERNIER zijn 
in. 1834 ep 1835, te Besancon 
in het licht gegeven. De kar
dinaal DE ROHAN , had VERMER 
tot lid van zijnen raad, en tot 
algemeen-vikaris benoemd. 

•••* VERNINAC DE SAINT-MAÜR 

(RAIMUNDUS), in 1762, te Goür-
don, in Quercy geboren, kwam 
zeer jong te Parijs', alwaar hij 
de. balie volgde, en eenige dicht-
stukjes aan den Franschen Mw 
zen Jlmanak leverde. Tijdens, 
de omwenteling, in 1791, was 
hij een der commissarissen, door 
LODEWIJK XVI naar Avignon ge-> 
zonden, ten einde de onlusten 
te beteugelen, waardoor het Ve-
missinsche verscheurd .werd. 
Het gelukte aan VERNINAC en 
aan zijne beide ambtgenooten. 
LESCÈNE DES MAISONS en den 
abbé MDI.OT, in den beginne» 
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den vrede ia de verschillende 
gemeenten te herstellen; rqaar 
dezelve werd weldra gestoord 
door de geheime kuiperijen van 
DUPRAT, ROVJÈRE, MAINVIEIXE en 
andere muitelingen. Het schijnt 
dat de vrouw van DOPKAT eene 
soort van heerschappij op VER
NINAC uitoefende, waaraan men 
het overwigt toeschreef, hetwelk 
de revolutionnairen aannamen. 
Te Parijs teruggekeerd, ver
schenen de drie commissarissen 
den 10 septb. voor de balie der 
constituerende vergadering, ten 
einde verslag* te geven van hunne 
zending. VERNINAC verklaarde 
zich op eene meer gunstige wijze 
ten opzigte van de opstandelin
gen van het graafschap, dan 
zijne beide ambtgenooten; maar 
alle drie werden heviglijk aan
gerand door den abbé MAÜRÏ; 
die vraagde dat zij naar het 
hooger geregtshof van Orleans 
mogten verwezen worden; deze 
voordragt werd verijdeld , door 
de meerderheid der vergadering 
die de muilelingen beschermde. 
Krachtens deze bijzondere be
scherming, werd VERNINAC be
noemd tot zaakgelastigde van 
Frankrijk, bij het hofvanZwe-
den, en hij kwam te Stoklwlm 
aan, den 16 Mei 1792, kort 
na den moord en de lijkplegtig-
heden van GUSTAAF III. VER
NINAC -werd in Zweden voor 
een&n uitzinnigen Jakobijn ge
houden, en hij had twee be
kwame, agenten dèr uitwijking, 

DESCARS en DE BOMBELLES te 
hestrydea. N a d e n dood van 
LOMWUK'STO, naar Parijs te
ruggeroepen, werd hij, in Fe-
bruary 1795, in hoedanigheid 

van buitengewoon gezant, naar 
KonstantinopelgezoMen-, hij werd 
er luisterrijk ontvangen: na de 
gebruikelijke redevoeringen, gaf 
de Vizier in zijn antwoord aan 
VERNINAC den titel van Gitoyen 
(burger), welk woord hij in het 
Fransch uitsprak, als hebbende 
er geen even krachtig in de 
Turksche taal. VERNINAC deelde 
aan den vizier het vredesverdrag 
mede, door Frankrijk met Pruis-
Sen gesloten, deed de Fransche 
republiek erkennen, en verkreeg 
dat er een gezantschap der Otto-
mannische porte te Parijs zou 
resideren. VERNINAC is de eerste 
vreemdeling geweest, die te Kon-
stantinopel, eene in zijne taal 
geschreven courant heeft doen 
drukken en verspreiden. In* 
tusschen was het voorname doel 
zijner zending, den grooten heer 
te bewegen om gemeene zaak 
met Frankrijk te maken. Dit, 
doel werd door den invloed van 
Engeland en Rusland verijdeld; 
een invloed, die niet kon opge
wogen worden doo» dien van 
Zweden en Pndssen, toenmaals 
met 'het Fransche bestuur be
vriend. VERNINAC verzocht zijne 
terugroeping, en werd vervangen 
door AUBERT DUBAÏET. Den » 
Junij 1797 , vertoonde hij zien 
voor het directorium , en booü 
aan hetzelve eenen Ottomanni-
schen standaard en een diploma 
van SELIM III aan, welke hij 
van dien vorst had ontvangen-
Kort daarna trad hij in den eent 
met de dochter van KAREI DE 
LACROIX , toenmaals minister van 
buitenlandsche zaken. Nadat 
BONAPARTE eerste consul was 
geworden, benoemde hij VER-
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NINAC tot prefekt van het Rhêne-
dep.» In 1801 begaf hij zich 
met eene zending naar het Wal-

. liserland, hetwelk hij in eene 
republiek herschiep, die onder 
de bescherming van Frankrijk 
stond. Hij verkreeg in 1805, 
de regten en titels van burger 
van Walliserland. Een vurige 
republikein zijnde, verzette hij 
zich legen het keizerlijke stelsel, 
hetwelk hem in ongenade deed 
vervallen. In 1816 en 1820, 
wendde hij in hetloÉ-dep.tvruch-
telooze pogingen aan, om tot 
lid van de kamer der afgevaar
digden te worden verkozen. Hij 
overleed», in de vergetelheid, op 
de domeinen, die hij teMansle, 
bij Angoulême bezat, in de maand 
Junij 1822. Men heeft van hem: 
1.° Recueil etc. (Verzameling van 
gedichten), 1787, in 8.™°; _ 2.0 
Recherches etc. (Nasporingen over 
de crimineele geregtshoven en 
geregtsgedingen in Engeland, 
getrokken uit de commentariën 
van BLAKCSTONE , op de Engelsche 
wetten), 1790, in' 8.™; _ 3 . ° 
Description etc. (Natuur- en 
Staatkundige beschrijving van 
het departement der Rhóne), 
Parijs, 1802, in 8:vo 

VKRHDLÜJÜS (NICOLAAS), den 10 
April 1583, te Robermont in het 
hertogdom Luxemburg geboren, 
en te Leuven, in 1649 overle
den,, verkreeg eenen post van 
hoogleeraar aan de universiteit 
van laatstgenoemde stad, en 
werd vereerd met den titel van 
ïaad en geschiedschrijver van 
keizer FERDINAND III. VEKNU-
*"EÜS deed zich algemeen hoog-
ac«.ten door de hoedanigheden 

des harten en des geestes. Hij 
was een vrij goede dichter, en 
men ziet uit zijne werken, die 
zeer talrijk zijn, dat hij met de 
geschiedenis, de oudheid, de 
zedekundige wijsbegeerte en de 
staatkunde bekend was. De voor
naamste derzelve zijn: 1.° eene 
Geschiedenis der hoogeschool van 
Leuven, in het Latijn, welke 
later vermeerderd werd door 
LANGEKDONCK, 1667.- Dit is veel
eer een tafereel dan eene geschie
denis. Men verkiest de Jaarboe
ken van YALERIUS ANDREAS; — 
2.° Eistoria Auslriaca, 1651, 
in 12.m°; — 3.° Tragcedice,. 
1631. Hij heeft, er verscheiden 
vervaardigd, die even zeer ge
zocht worden om den stijl en 
de zuiverheid van taal, en die 
in deze verzameling niet zijn 
opgenomen; — 4.°Inslitutiones 
politicm, morales, ceconomicce, 
3 dl.n, info!., afzonderlijk ge
drukt; — S.° tem Verzameling* 
van redevoeringen, waarvan men 
verscheiden uitgaven heeft gele
verd. Deze redevoeringen wor
den op prijs gesteld; de stijl 
derzelve is welluidend, vloeijend, 
levendig en oordeelkundig, ver
scheiden, de beelden bevallig en 
de onderwerpen vrij wel geko
zen ; — 6.° Re Arte dicendi. 
De beste uitgave is die van Neu
renberg, 1631. Hij heeft werken 
in handschrift nagelaten, die over 
de llomeinen handelen. 

VERON (FRANCISCÜS), missiona
ris van Parijs, begaf zich onder 
de Jesuilen, en verliet dezelv» 
eenigen tijd daarna weder. Hij 
wijdde zich aan de missiën toe, 
en was het werktuig des JaM* 
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van verscheiden «zondaars, en 
van een aantal calvinisten.. Hij 
had te Caen eene conferentie 
met den beroemden BOCHARD, 
den geleerdste der protestantsche 
predikanten, bij welke gelegen
heid de hugenooten zelfs zijne 
zedigheid zoowel als zijne be
kwaamheid bewonderden. Hij 
overleed heiliglijk in 1649, als 
pastoor van Charenton. Men 
heeft van hem eene uitmuntende 
Wijze van zinlwistpn, en vooral 
een Regel des Calholijken Ge-

' loofs, en andere werken, waar
van de, meeste herdrukt zijn, 
in 2 dl.», in fol. "VERON had 
zich eerst bekend gemaakt, door 
een geschrift, onder den zon
derlingen titel van Le baillon 
des jansenistes, (De jansenisten-
mondstopper), dat hem den lof 
dier partij geenszins verwierf. 
Zijn ijver voor de regtzinnigheid 
is levendig, maar voorziglig en 
verlicht. Het voornaamste doel 
van zijn Regelees geloofs, is, om 
een duidelijk onderscheid aan te 
wijzen lusschen de leerstellingen 
en de verklaringen, welke de god
geleerden er van gegeven heb
ben , of de bijvoegselen, die zij 
er aan hebben durven toevoegen, 
en alzoo de soort van verwarring 

.aftewenden, welke de weetgie
righeid of' de vermetelheid der 
menschen in de wetenschap der 
christenen heeft te weeg gebragt. 
Er is eene Latijnsche vertaling 
van dit werk te Keulen, in het 
licht verschenen, 1779, in 8.™ 
—• Een, abbé VÊRON, mede Jesuit 
on_geweten%b6stuurder der re
ligieuzen tan Sainte-Aure, te 
to*> een «aan vol ijver en 
kunde, was eeö èer slagtoners 

van den 3 September 1792, in 
het seminarie van St, Firmin. 

VERONESE of VERONESUS. — 
Zie CALIARI. 

* VERONESE óf VERONESUS (N.), 
Kardinaal, den 4 Maart 1684 
te Venetië geboren, kwam zijne 
studiën te Rome, en te Padua 
maken, werd in laatstgenoemde 
stad tot het doctoraat bevorderd, 
ontving in 1708 een kanonikaat 
in de hoofd-kerk van Padua, 
werd groot-vikaris onder den 
kardinaal REZZONICO , die Paus 
werd onder den naam van CLE-
MEKS XIII. Na de bisdommen 
van Trevisa en Famagusla van 
de. hand te hebben gewezen, 
zag hij zich verpligt dat van 
Padua aantenemen. In het vol
gende jaar werd hij tot kardi
naal verheven, en overleed den 
1 Februarij 1767, door zijne 
diocesanen, en door alle die hem 
gekend hadden, betreurd. Hij 
heeft verscheiden Brieven en 
Eerderli/jke onderrigtingen nage
laten, die waardig zijn gekeurd, 
om in het licht te worden ge
geven. Men heeft van hem sleents 
een geschrift, getiteld: De ne-
cessaria fidelium commnione 
cum aposlolica" sede, 1"83, i n 

4.to, gedrukt door de zorg van 
monsignor NANNI, bisschop van 
Brescia. 

VEROMCA {Heilige), in een 
dorp bij Milane geboren, onder
scheidde zich door alle christe
lijke deugden; werd een voor
beeld van het religieuze leven, 
en overleed te Milane in 14^'-
Haar naam komt in het Boonv 



V E R . 337 

sche Martyrologium, door BENE-
BICTDS XIV, in 1749 in het licht 
gegeven, op den 13 Januarij 
voor. — Men heeft den naam 
van Veronica gegeven aan eene 
afbeelding van het aangezigt des 
Heeren, op een' doek gedrukt, 
welken men te Rome in de St. 
Pieters-kerk bewaart. Sommigen 
zijn van gevoelen dat zulks de 
zweetdoek is , die op 'hét aan
gezigt van. J. G, na zijnen dood 
werd gelegd; anderen beweren 
dat het de doek is , waarmede 
eene heilige vrouw het met bloed 
en zweet bedekte aangezigt des 
Verlossers afwischte, toen Hij 
met zijn kruis beladen, Kalm-
rië beklom. Wat hier ook van 
wezen moge, deze doek wordt 
Veronica genaamd, hetwelk waar 
afbeeldsel beteekent, daar het 
is zamengesteld uit vera en ico-
nica, een woord dat men bij 
eenige ouden in de plaats van 
icon aantreft. Het gevoelen der
genen, welke beweren, dat Ve
ronica de naam der godvruchtige 
vrouw is, welke zij zeggen het 
aangezigt des Zaligmakers te 
hebben afgewischt, schijnt enkel 
te steunen op zekere schilde
rijen , waarop eene vrouw wordt 
voorgesteld, die het Veronica of 
w e afbeeldsel in hare handen 
houdt. Het feest van het Vero
nica is in eenige kerken enkel 
ingesteld, om den Verlosser te 
vereeren, bij gelegenheid van 
een afbeeldsel van zijn gezegend 
aangezigt. ~ Zie PAPEMÏOECK 
[Aet. Sanct. mail 7 dl. blz. 536), 
en de aanteekeningen van CHAS-
TEtAiN, op het Roomsch-Marty-
rologium, blz. 201. 

XXIV DEEI. W 

VERRATI (JOANNES MARIA), éen 
karmeliet, te Ferrara geboren, 
•en, Volgens zijn grafschrift, dat 
men te Ferrara ziet, deö 20 
Julij 1562 overleden, heeft een 
zeer uitgebreid Coméentarium 
vervaardigd op de Evangeliën, 
en eene Godgeleerdheid. Zijne 
werken zijn in 1571, ie Venetië, 
in 6 dl." in het licht gegeven. 

VERREPJEUS, een beroemde 
beoefenaar der fraaije weten
schappen , ia de I6.e eeuw ih 
de Meijerij van 's Hertogenboscli 
geboren, bragt zijn geheele leven 
door met het onderwijzen der 
schoone letteren, en overleed 
als kanonik van 'sHertórjeiibósch, 
den 10 November 1598, inden 
ouderdom van 75 jarèii. Hij heeft 
een aantal classiéke werken en 
eenige ascetische in het licht 
gegeven. 

VERRËS (CAJDS IICINHJS) , in 
het jaar 119 na J. G. geboren,-
werd epikurist, en openbaarde 
eene gröote zucht voor schilde
rijen en standbeelden. Ma te 
Rome en in Sicilië den post van 
preetor met even zoo vele ge
welddadigheid als wreedheid te 
hebben uitgeoefend, werd hij 
van, geldafpersingen beschuldigd. 
CICERO hield tegen hem de zes 
schoone redevoeringen, welke 
wij nog bezitten. Ondanks het 
vertrouwen dat.VÉRREs in zija 
geld en in de bescherming van 
HORTENSIDS stelde, vond hij het 
echter geraden zelf zich te ver
wijderen, alvorens menf het von
nis van ballingschap leges I ÏB» 
uitsprak. [Zijneteden ' m W « * 
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zoo ongeregeld, als zijne ziel 
begeerlijk was. Hij liet te Lamp-
sacus den vader en broeder eener 
jonge dochter ten dood veroor-
deelen, wijl zij zich-met geweld 
verzet hadden, tggen zijne mis
dadige bedoelingen op den per
soon hunner dochler en zuster]. 

* VERRI of VERRÏ (de Graaf 
ALEXAHDER) » in 1741 te Milane 
geboren, trad eerst met roem 
op in de pleitzaal. Daar hij 
echter weldra de gebreken der 
burgerlijke en crimineele wet
geving van zijn land ontdekte, 
en bij de verschillende natiën, 
tot de ware bronnen van het 
openbare regt wilde opklimmen, 
begon hij met de beoefening 
van GROTIÜS , PWENDORF , MON-
TESQOTED , en andere beroemde 
publicisten. Hij leefde in den 
omgang met CARU, FRISI en 
BECCARIA, met welke hij een 
tijdschrift in het licht gaf, dat 
veel opgang maakte. In 1766, 
kwam hij te Parijs, geraakte 
aldaar in'kenniö met de filozo-
fen, deed vervolgens eene reis 
naar Rome, alwaar bij twee 
Treurspelen vervaardigde, waar
van de bijval dubbelzinnig was. 
Hij overleed in die stad, den 
23 September 1816, met chris
telijke gevoelens, die door zijne 
beginselen van onafhankelijkheid 
niet gekrenkt waren. Hij nam 
geenerlei deel aan de onlusten 
van Malie, en ontsnapte altijd 
aan de verleidingen van BONA-
^ " ™ . Hij heeft nagelaten: 1.° 
Btbhoteea scelta di opere ltalia-
ne antieke e moderne, een aan
tal wijsgeerige en letterkundige 
artikels bevattende, Milane, 

1828, in 12.o; __ 2.° Proeve 
over de algemeene geschiedenis 
van Italië, sedert de stichting 
van Rome tot op onze dagen, 
waarvan er eene Fransche verta
ling bestaat; — 3.° Pantlm en 
de Zamcnswering van Milane, 
treurspelen, gedrukt onder dea 
titel van Dramatische proeven; 
— 4.o de Ilias van HOMERUS, 
verkort, met aanteekeningen; 
— 5.° Ontleding en toelichting 
van de Cyropedia van XENOHION; 
— 6.»<.Toelichtingen, ontledingen 
en heoordeelingen der voornaamste 
Griehsche redenaars; — 7.°JÖ« 
Romemsehe Nachten, bij het 
graf der SCIPIO'S , die in Italië 
en in Frankrijk meer dan 10 
uitgaven in verschillende forma
ten hebben gehad. Dezelve zijn 
in het Hoogduitsch, Engelsch en 
het Fransch vertaald door den 
heer LESTRAIIE, 3.» uitgave, Pa
rijs, 1826, 3 dl.» in 8 . f ° ; -
8.o Leven van HEROSTRATUS , 
mede door LESTRADE in het 
Fransch vertaald. — Zijn broeder 
PETRUS VERRI, een letterkundige 
en staatsman, te Milane, in 
1728 geboren, begaf zich eerst 
in Oostenrijksche dienst, en 
was bij den slag van Sorm, i» 
Saksen, tegenwoordig. Doen tin 
verliet weldra de militaire loop
baan, en werd achtereenvolgend 
vice-president van de rekenka
mer , staatsraad en voorstander 
der vaderlandsche maatschappij, 
te Milane gesticht ter aanmoe
diging van den akkerbouw, ae 
kunsten en het fabrijkwezen; 
maar ten gevolge eener nieuw 
organisatie van het hertogdom 
Milane] verloor hij al de posten. 
Tijdens den intogt der Fransclien 
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ie Milmie, in 1796, werd hij tot 
'lid der municipaliteit beroepen, 
en hij overleed in 1797, op het 
stadhuis, 'door eene beroerte 
-getroffen. Men heeft van hem: 
1.° Medüazioni suW economia 
politica, Mikne, 1771; Turin, 
1801; — 2.° Riflessioni sulle 
leggi vineolanti principalmente 
il commercio de grani, Milane, 
1796, in S.vo; — 3.» Scritti 
inediti del comte PIËTRÓVERRI, 
Londen (Lugano), 1825, in. 8.™ 

: VERRIUS-FLACCÜS.—-ZieFfiSTÜS. 

VERROCKUO (ANDREAS), een be
roemde kunstenaar, in 1488, in 
den ouderdom van 56 jaren over
leden, vereenigde in zich meer 
dan één talent. Hij was, zeer er
varen in het goudsmidswerk, de 
meetkunst, de vergeziglkunde, 
de toonkunst, de schilder-, 
beeldhouw- en graveerkunst. Hij 
vatte zeer gemakkelijk de gelij
kenis der zaken, en voerde het 
gebruik in, om in pleister de aan-
gezigten van levende en doode 
personen te drukken, ten einde • 
er de portretten van te vervaardi
gen. Het penseel van VERROCHIO 
was hard, en hij verstond het 
koloriet zeer slecht; maardetee-
kening was hy volkomen meester. 

t VERSCHOOR (HENDRIK) , een 
beroemdeNederlandscheschilder, 
in 1627 te Gorinchem geboren; 
leerde de eerste gronden zijner 
kunst in zijne geboorteplaats, 
bij den portretschilder DIRKGO-
VERTSZ; doch genoot zijn voor
naamste onderwijs van den ver
maarden Utrechlschen schilder 

W 2 

JAS BOT, Door liefde voor de 
kunst uitgelokt, ondernam hij 
eene réis naar Italië. Te Rome 
bezocht hij vlijtig de scbilder-
akademie, hield zich ook eenigen 
tijd te Florence en Ferieliëop, 
alwaar hij, zoowel wegens zijn 
gedrag als uit hoofde van zijne 
talenten, algemeen geacht werd. 
Op zijne terugreis naar het va
derland, ontmoette VERSCHUUR, 
te Parijs den zoon van den 
Amsterdamschen burgemeester 
MAARSEVEEN ; die hern bewoog 
met hem naar Italië teruglekee-
ren, alwaar hij andermaal nog 3 
jaren vertoefde, na verloop van 
welke hij in 1662 te Górïnchèm 
terugkwam. Hij wendde zijn 
kunst-penseel nu voornamelijk 
aan, tot het schilderen van le
gers en veldslagen. Om in die 
genre tot hoogere volmaaktheid 
te stijgen, volgde hij in 1672 en 
1673 het leger van den staat, 
dikwijls niet zonder zich in drei
gend gevaar te stellen, eb. bragt 
het daardoor zoo ver, dat zijne 
legerplaatsen, veldslagen en slag
velden , door alle kenners als 
meesterslukken bewonderd en 
tot verbazend hooge prijzen ver
kocht werden. Hij was tot lid 
der regering zijner geboortestad 
gekozen, toen een ongelukkig 
toeval een einde aan zijn leven 
maakte. Na zich op zekeren tijd 
te hebben scheep begeven, werd 
het vaartuig, waarin hij zich 
bevond, op den 26 April 1690, 
op twee uren afstancls van Bord-
recht, door eenen hevigèn storm 
overvallen, die hetzelve omsloeg, 
en allen die aan boord waren in 
de golven den dood deed vinden. 

H 

! 

V 
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* VERSE (NoëL-AuBERT DE), 
te Mans, in de 17.e eeuw ge
boren , maakte zich berucht door 
zijne veranderingen in het stuk 
van godsdienst. Hij was in het 

' Catholijke geloof opgevoed; ver
liet hetzelve om het calvinismus 
te omhelzen, en was gedurende 
eenigen tijd evangelisch-predi-
kant. Later verliet hij het cal
vinismus weder om sociniaan te 
worden, verbond zich met CHRIS-
TOFFEL SANDIÜS , den zoon, een' 
beruchten anlitrinitaris, en nam 
dezelfde beginselen aan. Einde
lijk keerde hij terug, of scheen 
ten minste tot den schoot der 
Catholijke Kerk teruglekeeren, 
en stierf in denzelven. Hij had 
zich tot doctor in de genees
kunde doen bevorderen, en te 
Amsterdam, brieven van bur
gerschap genomen. Met den pre
dikant JURIEU geraakte hij in 
hevige geschillen. Men heeft 
van hem verscheiden geschriften, 
sommigen naamloos, anderen 
onder eenen verdichten naam. 
De voornaamste derzelve zijn r 
1,° VAvocat etc. (De advokaat 
der protestanten, of Verhande
ling over de scheuring , waarin 
men tegen NICOLE, BRUEÏS en 
FERRAND , de afscheiding der 
protestanten verdedigt), door 
S. A. D. V., Amsterdam, 1687, 
in 12,m° NicoLE wordt er in 
gehavend, en JURIEU, met wien 
hij nog niet overhoop lag, ge-
preasn; •— 2.o l'Impie etc. 
(De gomelooze overtuigd, of Fer-
handeling tegm SMNOSA , waarin 
de grondslagen zijner ongodüterij 
worden mdurlegd), Amsterdam, 
1654, m8.vo Het is niet alleen 
bpmosA, dien de schrijver aan^ 

randt,' het is welligt meer bij
zonder nog DESCAKTES en pater 
MALEBRANCHE, wiens geschriften, 
hij hekelt, en als met Spino-
sismus besmet, wil doen door
gaan 5 — 3.° Ie Protestant ek. 
(De vredelievende protestant, of 
Verhandeling over den vrede der 
kerk), tegen JURIEU, onderden 
verdichten naam van LEO BEU 
GUITONIÈRE, Amsterdam, 1684, 
in 8.vo, Het doel des schrijvers 
is om te bewijzen dat, volgens 
de beginselen der hervormden, 
het geloof der Catholijke Kerk de 
grondslagen der zaligheid niet 
schokt, en dat zij niet alleen de 
Catholijken, maar de christenen 
aller gezindheden, socinianen, 
wederdoopers, kwakers enz. moe
ten dulden. — 4.° Le tomhm 
etc. (Het graf van het socinia-
nismus), Frankfort, 1687, in 
.12.™ Ofschoon de schrijver nog 
niet weder Calholijk was ge
worden , schijnt het echter dat 
hij reeds opgehouden had so
ciniaan te zijn. — 5.° ^a%if 
etc. (Verhandeling over de vrij
heid van geweten of over het 
gezag van den Souverein op ™ 
godsdienst der volken), door 
L.' D. L. G. — LEO DE LA GUI
TONIÈRE — , Keulen, 1687, m 

l6.mo. e.o. U Nouveau elc. 
(de Nieuwe Rotterdamsche geest
drijver, oi Onderzoek der ge
heimzinnige vergelijkingen van 
JURIEU), onder den naam van 
THÉOGNOSTE DE BERÉE, Amster
dam, 1687, in 12.m0, en her
drukt met het Graf van M 
socinianismus, te Amsterdam, 
en niet le Frankfort, zóó als de 
titel zulks aanduidt. — 7.° W 
vèritable etc. (De ware sleutel 
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van het Boek der openbaring), 
een-werk, waarin men,terwijl 
men de stelsels wederlegt, die 
er tot dusverre op gebouwd zijn, 
het ware' aanwijst , en waarin 
men gedeeltelijk, de begooche
lingen blootlegt der voorzeggin
gen van J. L. F. P. D. R. (JU
RIEÜ, Ie faux prophete de Rot
terdam — JimiEu, de valsche 
profeet van Rotterdam —-), Keu
len, 1690, in 12.™ Dit is de 
beknopte inhoud van een uit
gebreider werk, hetwelk VERSE , 
later, naamloos, onder den vol' 
genden titel in het licht gaf: 
8.0 La Clef etc. (De sleutel der 
openbaring van den H. JOANNES 
of Geschiedenis der christelijke 
kerk, onder de vierde monarchie), 
Parijs, 1703, 2 dl.», in 12.™°; 
— 9.» De Anti-Sociniaan, of 
Nieutve verdediging des Catho-
lijken geloofs tegen de Socinia-
nen). DE VERSE was in 1690 
tot den schoot der Catholijke 
Kerk teruggekeerd; de geeste
lijkheid gaf hem eene jaarwedde. 
Het was op last derzelve, en 
ongetwijfeld om een bewijs te 
geven van de opregtheid zijner 
terugkeering tot het geloof.dat 
hij den Anti-Sociniaan schreef. 
~- DE VERSE werkte daarenbo
ven nog mede aan verschillende 
tijdschriften en dagbladen, en 
overleed te Parijs, in 1714, in 
de parochie van den H. RENG-
DICTOS. Hij benoemde den heer 
JOLAIN, leeraar van het gesticht 
van Navarre, en pastoor van St. 
Bilaïre, tot uitvoerder van zijnen 
uitersten wil. Hij bezat kunde 
en bekwaamheid; maar zijn ge-
aeele leven kenmerkte den zon-

W' 

derlingen, vurigen en wispellu-
rige'n man. De protestanten be
schuldigden hem, van onder hen 
een ongebonden en ligtzinnig 
leven te hebben geleid. RAYLE 
zegt zulks in zijne Brieven, en 
JORIEU gaf een factum tegen hem 
in het licht, waarin hij hem bij 
de "mogendheden aanduidt, als 
overtuigd van de misdaden van 
goddeloosheid, onzuiverheid en, 
godslastering. Hieruit kan men 
verklaren, waarom JURIEÜ ; in 
den Advokaat der protestanten ge
prezen , in de latere geschriften 
van DE VERSE zoo zeer gehekeld 
wordt.' Laatsgenoemde beant
woordde het factum van JURIEÜ, 
door een geschrift, getiteld: Ma
nifest, van 7 Januarij 1687, 24 
blz. in 4.*o Doch al moge hij 
zich ook van de hatelijke aan
tijgingen geregtvaardigd hebben, 
er zal altijd nog veel laakbaars 
in zijn gedrag overblijven. 

. VERSLYPEN (JOANNES RAPTISTA), 
te Iperen geboren, licentiaat in 
de godgeleerdheid, pastoor te 
Kortrijk, later kanonik te Brug
ge , in 1735, in den ouderdom 
van 80 jaren overleden , bezat 
eenen bevalligen geest; hij heeft 
met veel roem gepredikt. Zijne 
Leerreden zijn tweemalen, in 
verscheiden dl.» in 8.™ gedrukt. 

VERSOSA (JOAKNES), te Sara-
gossa in 1528 geboren, onder
wees de Grieksene taal te Parijs, 
en vergezelde DIEGO ÏÏURTADO 
DE MENDOZA, ambassadeur van 
KAKEL V, naar het concilie van 
Trente. Hij werd vervolgens naar 
Rome gezonden, ter opsporing 

3 
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der stukken en grondslagen, die 
de regten bewezen van den ko
ning van Spanje op de verschil
lende ryken, welke die vorst 
in bezit had. Hij overleed in 
die stad, in 1574. DeLaüjnsche 
dichtkunst vond in hem eenen 
ijverigen beoefenaar. Men 'heeft 
van hem helden- en lierdichten. 
Ook worden zijne Brieven zeer 
op prijs gesteld. 

VERSTEEG (GODEFRIDBS) , een 
geneesheer der 16.fi eeuw, te 
Amersfoort geboren, werd gedu
rende het beleg dier stad, in 
1579, tot den prins van Oranje 
gezonden, van wien hij op den 
8 Maart beloften bekwam, die op 
denzelfden dag geschonden wer
den. Hij was lijfarts van den 
bisschop van Wurtsburg, in 1594, 
en werd zulks later van keizer 
RUDOLF II. Men heeft van hem: 
1.° eene Verhandeling over de 
minerale wateren, waarin voor-
hamelijk gehandeld wordt over 
de fontein vaa Kinsingen, in het 
bisdom Wurtzburg; — 2.° eene 
Verhandeling over"de pest; — 
.'3.° De kunst om te genezen, 
Frankfort, 1606, in fol. Al 
deze werken zijn in het Latijn. 

-VERSTEGANUS of VERSTHEGEN 
(RICHARDOS) , te Antwerpen ge
boren, bloeide op het einde der 
der ïe.e eeuw. Men heeft van 
hem:..,. Theatrum erudelitatum 
hasretkorum, Antwerpen, 1592, 
in 4 > : Ï een zeldzaam werk, 
versierd «et platen, en door-
.mengd me* proza enzeerschoone 
Latrjnsche vëraen. Men ziet er 
in op welke wijze natiën, die 
met ophouden uittevaren tegen 

de inquisitie, en de strenge ge-
regtigheid van eenen hertog van 
Alba, de Catholijken behandeld 
hebben, en hoezeer de wreed
heid der Huronen en Algonqui-
nen ten opzigte van hunne ge
vangenen te kort 'schiet, bij 
die, welke' de ketters hebben 
uitgeoefend ten opzigte van de 
aanhangers, en vooral van de 
bedienaars des ouden geloofsj — 
2.° Antiquüates belgicie, Ant
werpen, 1613, in 12.m° Hij 
beweert er in, dat de H. Wu> 
LIBRORDUS het geloof niet alleen 
onder de Vriezen heeft gepre
dikt, maar dat hij ook de apos
tel van Vlaanderen en Braband 
j s ; 3,o Antiquitates britannicm, 
1606, waarin hij tracht te^be
wijzen , dat de • Engelschen hun
nen oorsprong van de Belgen 
ontleenen. 

f VERSTOLK VAN SOELEN (JAN 
GIJSBËRT', baron), in 1777, e 
Rotterdam geboren, studeerde 
eerst te Göttingen, onderden 
beroemden MARTENS (den vaderj, 
en later te Kiel, in de regts-
geleerdheid, het volkenregt enz. 
Koning LODEWÏJK N ^ 0 1 ? „5' 
noemde hem in 1809 lot land
drost van Gelderland, en DIJ 
de inlijving van Holland bij Mi 
Fransche keizerrijk, werd mj 
door NAPOLEON tot den nifije-
lijken post van prefekt m W 
land beroepen; hij wist in <"« 
netelige betrekking m e t , . ^ " 
naauwgezette pligtsbetracnt»V 
inschikkelijkheid en bescheiden
heid te vereenigen. Na het nei 
leven der Nederlandsche onai-
hankelijkheid in 1813, werden 
hem door koning WIU-E»

 l> 
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eerst de gewigtige betrekking 
van gezant aan het hof van 
St. Petersburg, en daarna die 
van minister van buitenlandsche 
zaken opgedragen, welke laatste 
hij tot in 1841 bleef vervullen. 
Na de Belgische gebeurtenissen 
in 1830, was hij een der di
plomaten , die liet meest werk
zaam waren, in het besturen 
der onderhandelingen, te 'sGra-
venhagv, Londen en Weenen. 
Na zijne aftreding legde hij zich 
met verdubbelden ijver toe op-de 
uitbreiding zijner uitmuntende 
en alom bekende verzamelingen 
van schilderijen,. teekeningen, 
gegraveerde' of geëtste prenten 
en platen, nevens welke hij nu 
nog in' de laatste jaren eene 
andere van kostbare autographen 
van vermaarde personen aanlegde. 
Door rustelooze moeite en on-
gespaarde kosten, wist hij deze 
verschillende collecüën, tot eene 
in Nederland zeldzame hoogte 
en volledigheid op te voeren. 
VERSTOLK overleed op zijne heer
lijkheid Soelen bij Tiel, den. 3 
November 1845. Men had ge
hoopt dat zijne onschatbare ver
zamelingen, de vruchten van 
22 jaren vlijtige zorgen, tot eer 
van den verzamelaar en het 
vaderland, bij elkander bewaard 
zonden zijn gebleven, intusschen 
zijn reeds (1848) aanzienlijke 
gedeelten derzelve in publieke 
veilios gebragt. 

VEM (dom CLAUMUSBE), een 
religieus der orde van Clmy, 
w Parijs in 1645 geboren. Na 
J'jno studiën ie Avignon volbragt 
le hebben, deed de weellust hem 

W 

eene reis naar Italië ondernemen.. 
Getroffen door den luister der 
kerkplegtigheden te Rome, nam 
hij van dien oogenblik af het 
besluit den oorsprong derzelve 
optesporen, en het is aan de 
overwegingen die hij van toen 
af maakte, dat men zijn werk 
óver dal onderwerp te. danken 
heeft. In Frankrijk teruggekeerd 
Verwierf hij de achting en het 
vertrouwen der eerste oversten 
zijner orde, door eene voorbeel
dige godsvrucht met eene zeld
zame geleerdheid gepaard. Hij 
droeg veel bij tot de herstelling 
der algemeene kapittels, en ver
scheen met glans in dat van 
1676. Hij werd in hetzelvetót 
schatmeester der abdij van Clu-
ny verkozen, en met PAULÜS 
RABUSSON , tweeden klooster-ver-
zorger derzelfde abdij, benoemd, 
om aan de vérbetering vanden 
Breviarium hunner orde te wer
ken (zie RABUSSON). Dit werk 
verscheen in 1686 in het licht, 
en ondanks de critiek van THIERS, 
is het eene overvloedige bron 
geweest, waaruit de zamenstel-
lers van latere brevieren geput 
hebben. Dom DE VERT verwierf 
door zijne verdiensten, in 1694, 
den titel van algemeen vikaris 
van den kardinaal DE BOUILLON , 
en in het volgende jaar benoem
de men hem tot prior van 
St. Petrus van Abbeville. Deze 
geleerde had in 1689 in het 
licht gegeven, de Vertaling van 
den regel van den H. BENEDIC-
TOS, door RANCÉ, abt en her
vormer van LA TRAÏ'PE, • ver
vaardigd j en hij voegde er een* 
voorrede en korte, doch zeur 

4 . . . ; . - . • . . 
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geleerde aanteekeningen bij. In 
1690 gaf hij zijnen Brief aan 
JUWEU in het licht, waarin hij 
de plegtigheden der Kerk ver
dedigt, tegen de minachting, 
welke die predikant voor dezelve 
had aan den dag gelegd. Het 
werk, hetwelk hem het meest 
heeft bekend gemaakt is zijne 
Explication etc. (Eenvoudige, 
letterlijke en geschiedkundige 
verMaring van de plegtigheden 
der Kerk), 4 dl.% in 8.™ Het 
3.e dl. verscheen in 1697, en 
het 2.e in 1698 in het licht; 
maar het' 3.e en 4.e zijn eerst 
na den dood des schrijvers uit
gegeven. Ofschoon al zijne ver
klaringen even zoo zinrijk als 
natuurlijk zijn, schijnen enkele 
derzelve echter al te ver gezocht", 
en nemen de trekken zijner ver
beeldingskracht aan. De kardinaal 
BONA , pater LE BRDN, GAVANTUS , 
MERATI, THERAIZE hadden dit 
onderwerp reeds behandeld, en 
aangetoond, dat alle plegtighe
den eenige waarheden of eenige 
lessen uitdrukken, De beide 
eerste deelen werden in 1720 
met verbeteringen herdrukt. Hij 
overleed in 1708. 

VERTOT D'AÜBOEUF (RENÉ AÜ-
BERT DE), in 1655, op het kas
teel van Bennetot in Normandvjë 
geboren, begaf zich, in weerwil 
der tegenkanting zijner ouders, 
onder de capucijnen; maar door 
oéne natuurlijke wispelturigheid, 
waarvan, hij meer dan een bewijs 
gaf, verliet hij die orde weder, 
en ging in W 7 over tot de re
guliere kanoniken van Premon-
stratejt. Htf was er niet te vre-
aener en bezweek voor het 

verlangen, om de lucht van Pa
rijs inteademen; hij aanvaardde 
aldaar het geestelijk gewaad. Men 
noemde deze verschillende ver
anderingen , de omteentelingen 
van den abbé DE VERTOT. Hij 
werd in 1705, lid der akade-
mie van schoone letteren, en 
later secretaris der commande-
menten van mevrouw de her
togin van Orleans Bade-Baden, 
secretaris der talen bij den her
tog van Orleans, die hem eene 
huisvesting in het Palais-Royal 
gaf. De groot-meester van Malta 
benoemde hem in 1715 tot ge
schiedschrijver der orde, ver
bond hem aan al zijne voorreg-
leh, en gaf hem de vergunning 
om het kruis te dragen. Hij 
werd vervolgens • voorzien met 
het commandeurschap van San-
tenay. Men verzekert dat hij 
benoemd was, om tweede on
derwijzer van koning LODEWHK 
XV te zijn; maar zekere onbe-
scheidenheden, die hein ont
snapt waren, en de bedenkingen 
die men omtrent zijne g r » ' 
ginselen verspreidde, beroofden 
Hem van die eer. Hij overleed 
in 1735. Zijne verbeeldings
kracht was schitterend, zoowel 
in zijne gesprekken als in zijn» 
geschriften; maar zijn oordeel 
beantwoordde niet alüjd aan dai 
voorregt. Hij zocht te behagen, 
en dit streven gaf, ik weet met 
welke, beweegbaarheid aan zijne 
denkbeelden en grondbeginsel™-
Zijne voornaamste werken m-
l.o Histoire etc. (G«?*fS? 
der omwentelingen vanP^V1)' 
Parijs, in 12.™, wel ge»*» 
ven, doch volgens ontrouw, 
memorien zamengesteld, »ei 
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werkelijk een geschiedkundige 
roman; — 2.° Histoire etc. {Ge
schiedenis der omwentelingen van 
Zweden), waarin men de veran
deringen ziet in dat koningrijk 
voorgevallen, met betrekking tot 
de godsdienst en het bestuur, 
2 dl.», in 12.™° Hij houdt de 
schaal niet gelijk; degene, die 
werkelijk regt hebben, worden 
in deze geschiedenis in het on
gelijk gesteld. OLOF CELSIUS 
heeft er een vervolg van geleverd, 
in het Zweedsch, hetwelk door 
GENET is in het Fransch ver
taald, Parijs, 1777, 2 dl.», in 
12.mo; _ 3,0 Histoire etc. (Ge
schiedenis der Romeinsche om
wentelingen), 3 dl.» in 12.m<> 
Dit is het beste zijner geschriften; 
het onderwerp -waste oud, dan 
dat <ie schrijver eenige nieuw
modische vooroordeelen kon aan
nemen; — 4.° Histoire etc. (Ge
schiedenis van Malta),' 1727, 
4 dl.» in 4.l°, en 7 dl.» in 
12.»o) en later in 5 dl.» De 
stijl hiervan ismeerzenuwloos, 
minder zuiver, minder natuur
lijk, dan die zijner overige wer
ken, en men heeft hem bondig 
gecritiseerd, op verscheiden pun
ten, die ia naauwkeurigheid Ie 
kort schieten. Intusschen heb
hen de heide schrijvers van de 
jmrloehen der orde van Malta 
(Parijs, 1789, in fol), vruch
teloos getracht zijn werk te 
vervangen of te verdringen; hun 
oppervlakkig en buitensporig 
pnilosophismus, is enkel geschikt 
om de wanorde en de verval-
sching in de geschiedrollen dier 
beroemde orde te brengen. De 
aobé I>E VERTOT kan slecht ge

slaagd zijn, maar zij zijn nog 
slechter te werk gegaan, en 
hunne bedoeling zelfs is niet 
buiten verdenking; — 5.°' Traite 
etc. (Verhandeling over het leen-
regt van Bretagne), vol drogre
den en dwalingen; — 6.° His
toire etc. (Critische geschiedenis 
over de nederzetting der Britten 
in Gallië), 2 dl.», in 12.m«j 
— 7.° Verscheiden geleerde Ver
handelingen, in de.Gedenkschrif
ten der akademie van schoone 
letteren. De abbé DE VERTOT 
bezit de kunst otn den lezer te 
boeijen, en belang voor zijne 
personaadjen in te boezemen; 
maar daar de kennis, welke 
hij van de menschen en zaken 
had, zeer beperkt was, zoo zijn 
zijne schilderingen niet zeer be
raden, en dikwijls ondergeschikt 
aan vooringenomenheden. De 
mannen, welke hij het meest 
behoorde te eerbiedigen, zijn die 
waarvan hij soms de gedachte
nis 'bezwalkt. 

* VERTUE £GEORGE), een be
roemde oudheidkundige, teXon-
den in 1684 geboren, werd eerst 
in de leer gedaan bij een' graveur 
van wapenschilden; hij legde 
zich vervolgens op de teeken
kunst toe, en, na eene vlijtige 
inspanning, gelukte het hem, 
met naauwkeurigheid doch zon
der sierlijkheid en smaak te 
copieren. Dezen nieuwen staat 
moede, nam hij de beoefening 
der oudheden bij de hand, in 
welke hij slaagde. Men heeft 
aan zijne geleerde nasporingen, 
verscheiden kostbare stukken 
der oudheid te danken, welke hij 
5 
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aan de vergetelheid onttrok; de 
aanteekeningen , welke men in 
zijne portefeuille heeft gevon
den, bewijzen, dat hij zich met 
die nasporingen had bezig gehou
den van 1715 tot 1757, in welk 
jaar hij-overleed. De stukken, 
diè hij verzameld had, maakten 
40 deelen uit, in verschillende 
formaten. HORATIDS WALPOOLE 
heeft volgens zijne handschriften 
zamengesteld : Bijzonderheden 
over de schilderkunst en de schil
ders in Engeland, met aantee
keningen óver andere kunsten, 
bijeenverzameld door GEORGE 
VERTOE, 1762, 5 dl.» in 4. l°; 4.« 
uitgave, 1786, 4 dl.» in 8.™ 

VERTÜS (JOANNES DE), staats
secretaris, onder .KAREL V, ko
ning van Frankrijk, is een 
dergenen, aan wie men den 
Droom wnvv VERGIER toeschrijft, 
1491, in fol., en in de Vrij
heden der Gallikaansche kerk, 
1731, 4 dl.»1, in fol. Sommigen 
zijn van gevoelen dat dezelve 
van LOOVIÈRES en anderen van 
MAIZIÈRES is; dit geschrift draagt 
het kenmerk van de vijandschap, 
die in 1374 tusschen KAREL V 
en den Stoel van Rome bestond. 
Be protestanten hebben hetzelve 
lof toegezwaaid, ofschoon het 
slechts een" erbarmelijk zamen-
raapsel, zonder oordeel of 
smaak is. 

VERÜS (LTJCIÜS CEÏONIUS COM-
MODOS), Romeinsch keizer, was 
de zoon van JELIUS en van Do-
MITIA LUCILLA. Hij was pas 
7 jaren, loen HADRIANUS , die 
zijnen vader, mede Locius VE
RÜS genaamd, had aangenomen, 

den zoon door ANTONINÜS deed 
aannemen. Nadat MARCOS AURE-
LIUS , na den dood van laatstge
noemde , uitsluitend tot keizer 
was, geproclameerd, nam hij 
LÜCIÜS VERÜS, wiens slechte 
hoedanigheden hem niet onbe
kend konden zijn, uit- eigen 
beweging tot ambtgenoot aan, 
en gaf hem zijne dochter Luci-
LIA ten huwelijk. VERÜS naar 
het Oosten tegen de Parthers 
gezonden zijnde', nam geenerlei 
deel aan de krijgsverrigüngen, 
en hield zich enkel bezig met 
zijne vermaken; de Parthers 
werden niettemin door zijne veld-
heeren, in het jaar 168, na • 
J. C.' geslagen, en hij trok met 
MARCDS AÜRELIUS, Rome .zege
pralend binnen. Zes jaren later, 
stierf hij aan eene beroerte te 
Altino', in den ouderdom van 
39 jaren. VERÜS was zeer on
gebonden : in zijne zeden en 
zijne gesprekken; hij traditie 
een deftig en gestreng voor
komen aantenemen, droeg een 
zeer langen baard, en gaf acu 
middelerwijl aan de scliandeiijK-
ste. wellustigheden over; m 
wilde den wijsgeer spelen, en 
was steeds omringd door lieuen, 
die met dezen naam pronkten, 
hetwelk ten bewijze verstrek, 
dat de gerijfelijke filozofics zien 
naaf allerlei stelsels plooit, en 
haar zegel drukt op meer dan 
eene soort van zedeleer. »!J 
werd daarenboven beheersc»' 
door zijne vrijgemaakte sla ven-
die zeer goddeloos en boosaarfl'o 
waren. MARCÜS AURELIOS W^ 
daardoor alleen in de uitoeleomb 
der keizerlijke magl; zij» m 

zige en wellustige ambigenoot» 
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behield van het gezag niet meer 
dan hem noodig was om aan 
zijne hartstogten te voldoen. 
Na den dood van dit 'gedrogt 
verhief MARCUS ' AORELIUS hem 
tot eenen God. 

f VERVEER (JAN), een Neder; 
landsche dichter, den 7 0ctober 
1743 te Rotterdam geboren, en 
den 25 April 1830, te's Gra-
venhage overleden. Reeds vroeg 
was hij als dichter bekend, en 
werd zijn dichtstuk op eene 
door het Leijdsche genootschap: 
Kunst wordt door arbeid verkre
gen opgegeven prijsstof bekroond 
zoo als ook later zijne Hulde 
aan CAPELLE TOT DE Pot. Hij 
was een der oprigters van het 
taal-en dichtlievend genootschap: 
Studium scientiarum genitrix, 
te Rotterdam, in welks uitge
geven werken verscheiden zijner, 
dichtstukken voorkomen, die 
algemeen. veel bijval vonden. 
Uit den inhoud zijner meeste 
dichtproe'ven blijkt niet onduide
lijk, dat hij geen onverschillig 
aanschouwer der staalkundige 
bewegingen van zijnen tijd is 
geweest. Men ontwaart zulks 
]wa l , uit zijn dichtstuk: Bij 
het verrneesteren der Deensche 
mot voor Koppenhagen, door de 
ungelschen, in September 1807. 
Ü1J was echter altijd afkeerig 
om eemge partij met drift en 
geweld _ voortestaan., en bewees 

rü j? i n z i j n e betrekking van 
llt* der zoogenaamde Commissie 
wn voorlichting. Toen nader
hand de eene omwenteling de 
andere opvolgde, en Nederland 
°nuer Fransch beheer geraakte, 
omtrok hij zich aan alle staat

kundige bemoeijingen, en ver
blijdde zich in 1813, toen de 
onafhankelijkheid des vaderlands 
onder het huis van Oranje her
steld werd.- Uit den toon zijner 
voortbrengselen blijkt tevens, dat 
hij niet hehoorde tot den rang 
der verheven dichters, die door 
hunne hooge vlugt den opgetogen 
naöoger soms duizelig maken. 
Het juiste midden tusschen dit 
hoogvliegende en het laag krui
pende, was volgens zijne mee
ning, onder de levende dichters, 
door A. SIMONS het gelukkigste 
getroffen. Ook beproefde VER
VEER zijne krachten aan het 
vervaardigen van twee tooneel-
st ukken. Zaïre en Cora gQ-
naamd; ofschoon men oordeelde 
dat zijn talent in dat vak minder 
uitblonk dan in andere onder
werpen, vond men in die stuk
ken toch eenige dichterlijke pas
sages, en in het algemeen eene 
losse versificatie. 

VERVILLE — Zie BEROALD. 

VERWEÏ (JOANNES), mede be
kend onder den" naam van PHOR-
•PJEVS, een beoefenaar der fraaije 
wetenschappen, te Delft, in 1648 
geboren. Hij volbragt zijne stu
diën te Utrecht, onder den be
roemden J. G. GRiEvius (zie dat 
art.), die hem als zijnen zoon 
beminde, en van wien hij later 
menigvuldige bewijzen van toe
genegenheid ontving Hij wijdde 
zich toe aan het onderwijs en 
werd rector van het gymnasium 
te Gouda, en in 1687 van de 
Lalijnsche school te 's Graven-
hage, alwaar hij tevens de Griek-
sche taal onderwees. • Hij over-
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leed in 1602, en heeft nagelaten: 
lft Medulla Aristaröki Vossiani, 
1670, dit is eene Latijnsche 
spraakkunst, voornamelijk aan 
Vossms ontleend; — 2.° Nova 
viqdocendigrceea, Gouda, 1684, 
en' Amsterdam, 1710 in 8.v° 
Hij heeft in dezelve vereenigd, 
het nuttigste wat er in de spraak
kunsten voorkwam, die vóór 
de zijnen in het licht ware.n 
verschenen; en desniettegen
staande is hij beknopt en me
thodisch. 

VESALIUS (ANDREAS), een be
roemde geneeskundige, in 1614, 
te Brussel geboren; sproot uit 
eene Wezelsche familie. Hij legde 
zich bijzonder toe op de ont
leedkunde , en onderwees dezelve 
met eenen buitengewonen roem 
te. Parijs, te Leuven, te Bo-

Jogna, te Pisa en te Palermo. 
Keizer KAREL V , en PHILIPPUS 
II, koning van Spanje, vereer
den hem met den titel van hun
nen lijfarts. De eerste vooral 
stelde in hem een bijzonder 
vertrouwen. VESALIUS had den 
moed hem weinige jaren voor 
zijnen dood te zeggen, dat hij 
zich met geen lang leven moest 

'vleijen, en » deze waarschu
wing, zegt STRADA, die KAREL 
zeer wel op nam, deed hem de 
uitvoering van het voornemen 
verhaasten van afstand van de 
regering en van afzondering, 
dat hij reeds lang te voren aan 
den H. FRANCISCUS van Borgia 
had toevertrouwd, en waarvan 
er uitdrukkelijke melding wordt 
gemaakt, in zijn tien jaren vóór 
zijn dood te Augsburg gemaakt 
testament." Bijzonderheden die 

voldoende zijn om de fabels, be
trekkelijk den régeringsafstand 
van dezen vorst verspreid, op 
derzelver waren . prijs te stel
len. Men beweert dat bij het 
openen van het ligchaam van 
een Spaanschen edelman, dien 
men dood waande, door VESA
LIUS, genoemde edelman nog 
levend zou bevonden zijn, en 
dat de door de onvoorzigligheid 
van VESALIUS verontwaardigde 
hloedverwanten van het slagt
offer zijner kunst, hem een 
crimineel proces aandeden, en 
welligt zou hij als moordenaar 
zijn veroordeeld geworden» in
dien de koning van Spanje niet 
tüsschen beide was gekomen, 
en hem verpligt had eene be
devaart naar het Heilige Land 
te doen. VESALIUS begaf zich 
naar Oyprus en van daar naar 
Jeruzalem. De senaat van Venetië 
riep hem terug, om den post 
van hoogleeraar tePadua, door 
den dood van FALWOPO open
gevallen, te vervullen; maar 
op zijne terugreis door eene 
schipbreuk, op hot eilandZante 
geworpen, verviel hij aldaar door 
honger en ellende in eene zware 
ziekte, waaraan hij den l ° ^ u * 
gustus 1564 overleed. Onder 
den titel van Corporis humant 
fabrica, heeft men van hem 
eenen leergang der ontleedkunde, 
met schoone platen, waarvan 
de teekeningen volgens sommi
gen van ÏITIAAN en volgens 
anderen van CALCAR z iJn '„ • ' 
zei, 1543, Antwerpen, 1572, m 
fol. en Leyden, 1725,2dLn"i 
fol. Deze laatste vermeerderde 
en verbeterde uitgave, heeft men 
aan BOERMAVE te danken. 
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•VESAUENSIS. — Zie WESEL. 

VESPASIANUS (TITÜS FLAVIUS), 
tiende Romeinsche keizer, op 
een klein buitengengoed, bij 
Reti, in het jaar 9 na J. C. ge
boren ; zijne familie behoorde 
tot den krijgsstand. Zijne dapper
en voorzigtigheid, en vooral de 
invloed van NARGISSDS , een' vrij
gemaakte slaaf van keizer CLAU-
BIÜS, verschaften hem het con
sulaat. Hij volgde NERO op zijne 
reisnaar Griekenland; maar viel 
bij dien vorst in ongenade, wijl 
hij geslapen had, terwijl NERO 
verzen reciteerde. Nadat de Jo
den aan het muiten waren ge
slagen, vergat de keizer dezen 
zoogenaamden misslag, en gaf 
hem een leger, om hen tot 
hunnen pligt terug te brengen. 
Hij voerde den oorlog in Pales
tina met.het beste gevolg, ver
sloeg de muitelingen bij ver
schillende gelegenheden, nam 
Asealon, Jotapate, Joppé, Ga-
wofe en verscheiden andere plaat
sen in. Hij. maakte zich gereed 
om Jeruzalem te berennen, doch 
nam die stad niet in , de roem 
daarvan was voor zijnen zoon 
TITUS weggelegd, die er zich 
eenigen tijd daarna van meester 
njaatoe. "VWELLIDS overleden 
zijnde, werd VESPASIANÜS, te 
Alexandrië, door zijn leger in 
het jaar 69 na J. G. als keizer 
begroet. Hij begon met de orde 
je herstellen onder de krijgs
lieden j wier buitensporig- en 
moedwilligheden de steden en 
gewesten verwoestten. Hij droeg 
woral zorg om de verwijfdheid, 
«e klip der krijgstucht, tegen 
t e werken. Toen een jong offi

cier , aan wien hij eerten aan
zienlijken post had geschonken, 
geheel geparfumeerd, hem daar
voor kwam bedanken, zeide hij: 
Ik had liever dat gij naar 
knoflook dan naar welriekende 
vochten rooktet. Be hervorming 
strekte zich uit over alle orden 
van den staat: hij verkortte de 
regtsgedingen, maakte door uit
muntende wetten, de listen der 
haarkloverijen magleloos. Na 
zelf aan dien codex te hebben 
gearbeid, verfraaide hij Rome 
en de overige steden des rijks. 
Hij herstelde de muren, ver
sterkte de toegangen, en stelde 
dezelve in slaat van verdediging. 
Ook bouwde hij eenige steden, 
legde groote wegen aan, en 
voorzag in de veiligheid der 
grensgewesten. Hij streefde niet 
naar die grootsche titels, waar
op verscheiden zijner voorgan
gers zoo naijverig waren geweest. 
Nadat de koning der Partners 
hem met dit opschrift had ge
schreven : ARSACES , koning der 
koningen, aan YESPASIANÜS , on
derdrukte hij dien hoogmoed 
door eenvoudig te antwoorden; 
FLAVIÜS VESPASIANÜS aan ARSA
CES , koning der koningen,. De 
openbare rust werd gestoord door 
de filozofen, wier moedwillig
heid verregaande, en wier be
ginselen gevaarlijk waren. HEL-
VIDIÜS PRISCUS onderscheidde zich 
voornamelijk in hevige uitvarin
gen tegen de monarchie; en 
terwijl hij feiten met zijne woor
den paarde, bragt hij een op
roer te weeg, om zich eene 
party te vormen, » even, zegt 
TILLEMONT , als of het doel der 
wijsbegeerte was, de rust der-
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staten Ie versloren, de volken 
te doen opstaan, en diegene, 
welke dezelve besturen, gehaat 
te maken." De Stoicynen, die 
toenmaals inRonie waren, en 
DEMETRIÜS de Cyniker wonden, 
in navolging van HELVJDIUS , het 
volk zoo zeer op, dat VESPASI-
ANÜS hen alle, met uitzondering 
van Musowns RUFUS, uit het 
rijksgebied verdreef. Andere kei
zers onder anderen, DOMITIA-
NÜS , in 94 , en HADKIANÜS , in 
124, waren genoodzaakt deze 
verbannings-besluiten te vernieu
wen. » Deze vorsten, zegt SUE-
TOMDS, deden, bij het verjagen 
der filozofen niets anders, dan 
zich naar oude tegen hen uit
gevaardigde wetten regelen." 
Werkelijk.' waren zij reeds in 
het jaar 160, voor de Christelijke 
jaartelling,' bij een besluit van 
den senaat uit Rome verbannen, 
en de prselor POMPONIOS werd 
met de zorg belast, óm toete-
zien dat er geen enkele, in Rome 
bleef: » wijl men hen beschouw
de, zéggen de geschiedschrijvers, 
als gevaarlijke snappers, die, 
terwijl zij over de deugd rede
neren, er de grondslagen van 
ondermijnen, en als door hunne 
ijdele drogredenen in staat, om 
de eenvoudigheid der oude zeden 
te vervalsenen, en om onder de 

•jeugd .voor het vaderland nood
lottige gevoelens te verspreiden." 
Het is op dezelfde gronden, en 
om dezelfde redenen, dat de 
oude CATO drie filozofische af
gezanten deed wegzenden (zie 
LoeKE, LUCIAWJS, ZEKO enz.). 
VESPAsuNos; koesterde voor de 
nuttige geleerden even zoo veel 
eerbied, als hij haat tegen de 

filozofen had opgevat. Hij gaf 
jaarwedden of verleende grati-
ficatiè'n, aan degene, die ont
dekkingen deden, of die werk-
tuigelijke kunsten verbeterden, 
welke in zijn oog even zoo kost
baar waren als de vrije kunsten. 
Nadat een bekwame wiskunste
naar, eene wijze had uitgevon
den, om met weinig kosten, 
zuilen van eene verbazende 
zwaarte in het kapitool te ver
voeren, betaalde VESPASIANUS den 
uitvinder vorstelijk', zonder dat 
hij echter wilde, dat men zich 
van de uitvinding zou bedie
nen , want, zeidehij, de armen 
moeten ook leven. Het rijk was 
even bloeijeud uit- en inwendig. 
Behalve Judea, en Comagena, 
onderwierp hij nog de koning
rijken Lycië en Pamphyhë in 
Azië, die ' tot dusverre hunne 
eigene koningen hadden gehad, 
en maakte er rijksgewesten van. 
Achaafé en Thracië in Europa 
hadden oen dergelijk lot, de 
eilanden Rhodus en Samos, ae 
stad JByzantium, en andere even 
zoo aanzienlijke, werden aan de 
Romeinen onderworpen. Ajne 
groote hoedanigheden werden 
bezwalkt, door eene zuinigheid,' 
die aan de gierigheid grensde. 
Toen hij nog slechts eenvoudig 
particulier was, had hij reeds 
eene groote geldzucht aan oen 
dag gelegd; op^en troon open
baarde hij dien hartslogt niet 
minder. Toen de afgevaardigden 
eener stad of provincie gekomen 
waren, om hem te kennen te 
geven, dat men bij openbaai 
overleg een millioen sestertien 
(ruim / 60,000) had bestemd' 
om te zijner eer een kolossaal-
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standbeeld opterigten: 'Plaatst 
het zonder verwijl alhier, zeide 
hij hun, terwijl hij hun zijne 
hand, in eene holle buiging 
voorhield; zie hier den grond
slag geheel gereed. Dikwerf 
kocht hij waren om dezelve 
weder duurder te verkoopen. 
Een gedeelte zijner afpersingen 
werd toegeschreven aan GEMS , 
eene zijner bijzitten. Deze vrouw 
was bezield met den geest van 
eigenbelang, zoo gewoon bij 
personen van haar beroep; zij 
verkocht de posten en bedienin
gen aan degene, die er om ver
zochten, de vrijspraken aan 
hetzij misdadigen, hetzij on
schuldig beschuldigden, en zelfs 
de antwoorden des keizers. Zijn 
hartstogt voor de vrouwen gaf 
aanleiding tot meer dan eene 
dergelijke schanddaad. Men ver
weel ook aan VESPASIANÜS, van 
voorbedachtelijk in het beheer 
der geldmiddelen, de hebzuph-
tigsle menschen aantestellen, 
ten einde aanleiding te hebben 
om hen te veroordeelen, wanneer 
sij zich zouden verrijkt hebben. 
Nog legt-men hem te laste, 
zich al te zeer aan de vleijers te 
hebben overgegeven, en karak
terloos het oor te hebben geleend, 
aan de kuiperijen van eenige 
Hovelingen, die het ondernamen 
nem eenige zoogenaamde won
derdadige genezingen te doen. 
ve.rngten ter bevestiging zijner 
gewaande goddelijkheid; eene 
grove list, die het medelijden 
van verstandige lieden heeft op
gewekt, en waarvan oordeelkun-
Ulge schrijvers, op eene al te 
«rustige wijze het bedrog hebben 
aangetoond. .Men kaft ook zijn 

wreed gedrag ten opzigte der 
echtgenoote van SABIMJS (zie 
dat artikel) niet verschoonen. 
Indien men hem echter verge
lijkt met de meeste meesters 
van het oude Rome, kan hij 
als een zacht en gematigd vorst 
beschouwd worden. » De filo-
zofische trotschheid, zegt de 
schrijver van het Museum van 
Florence, zal hem de gestreng
heid niet vergeven, met welke 
hij eenige onbeschaamde', Stoï
cijnen die onder den naam van 
wijsgeeren, welken zij bezoe
delden, de magt des vorsten 
bespolteden, verbande of zelfs 
ligchamelijk tuchtigde; maar dit 
voorbeeld is veeleer een bewijs 
dat het soms geoorloofd is, on
verdraagzaam te zijn." De laatste 
ziekte van VESPASIANÜS was eene 
kramp in de ingewanden. De
zelve belette hem echter niet, 
om aan de zaken des besluurs 

* werkzaam te zijn, en hij ant
woordde op voorstellen, die hem 
deswegen gedaan' werden: lm* 
peratorem decet stantem mort. 
Hij overleed in het jaar 79 na J. C. 

VESPÜTIÜS of VESPUCCI. — Zie 
AMEKICUS. 

VETRAMONUS, veldheer' van 
het Romeinsche leger, onder -
KONSTAKS, in Opper-Mcesië ge
boren , was oud geworden in 
het beroep der wapens. Door 
zijne soldaten als vader be-, 
schouwd, werd hij den 1 Mei 
350, te Sirmich in Pannonië, 
door zijn leger met het keizer
lijke purper bekleed. Daar MAG-
NEISTIÜS tegelijkertijd aan het 
muiten was geslagen, zoo trok 
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KONSTANS tégen beide op, en 
na in Dacië met VETRANIONUS 
eene bijeenkomst te hebben ge
had, behandelde hij hem eerst 
als vorst, en bewoog hem ver
volgens om den troon te verla
ten. VETRANIONDS verkreeg groote 
goederen, ten einde overeenkom
stig den door hem gevoerden 
titel te kunneö leven. Bij begaf 
zich naar Prusias in Bithynis, 
alwaar hij nog zes jaren, in eene 
aanhoudende oefening van gods
vrucht en goede werken leefde. 
Hij had omtrent zes maanden 
geregeerd. Men ontwaarde in 
hem die eenvoudigheid en groot
heid van ziel, welke zoo zeer 
boven den menschelijken luister 
verheven \s; maar hij was zoo 
ongeletterd, dat, toen hij tot 
de keizerlijke waardigheid was 
geraakt, hij moest leeren schrij
ven, ten einde zijnen naam te 
kunnen teekenen. 

VETTORELLI. 
HELLI. 

Zie VIÏTO-

VETTORI. — Zie VICTORIDS. 

* VEZOÜ (LODEWHK CLAOMUS 
DE), in het jaar 1710 geboren, 
was tegelijkerlijd krijgsbouw-
kundige, geschiedschrijver, en 
geslachtrekenaar des konings van 
Frankrijk, en onderscheidde zich 
in deze drie betrekkingen. Hij 
heeft verscheiden werken ge
sebreven , waarvan de belang
rijkste zijn: j.o Tableau etc. 
{Geshehtregister der drie stam
men der koningen van Frankrijk), 
1772; -~2«> Tableau elc.{Gc-
slmhtregi$ter van het huis van 
Bourbon), 1774 VEZOU was 

lid der akademie van Rouanen. 
Hij overleed den 18 Mei 1782. 

* VIAIXNES (dom DIEDERIK JO
ZEF FRANCISCÜS FANIEII of FAG-
MIER DE), een Benediktijnerder 
congregatie van St. Fannes, te 
Chalons-sur-Marne, den 18 Maart 
1659 geboren, volbragt zijne 
studiën in de school-wetenschap-
pen en in de wijsbegeerte bij 
de Jesuilen en bij de Benedik-
tijnen der congregatie van den 
H. VANNES te Clialons. Naar 
St. Vincent, te Mets, vervol
gens naar de abdij van Beaulieu 
in Argonne gezonden zijnde, 
ging hij te Chalons de priester
wijding ontvangen. Van 1683 
tot 1689, bewoonde dom DE 
VIAIXNES verschillende kloosters 
der congregatie,. en hield zich 
steeds met zijne gewone studiën 
bezig, waarmede hij het pre
dikambt had gepaard. In lööd 
werd hij naar de abdij van M. 
Michel in Tiérache verbannen. 
Het schijnt, dat deze balling
schap, te weeg gebragt door 
een verzet tegen eene bulle, te 
Rome aangevraagd, om eemge 
veranderingen, in den eefregel 
der congregatie te bekomen, 
slechts weinige maanden duuroe. 
Dom DE VIAIXNES bewoonde 
verscheiden abdijen, onder an
deren die van HauWilhers. m 
nabuurschap van Reims had hem 
aanleiding gegeven om in kennis 
te geraken met dom THIROOX, 
van de congregatie van aen 
H. MAORUS, die toenmaals ae 
godgeleerdheid, in den H. W 
migius, te Reims onderwees. 
Beide deelden de gevoelens van 
Port-Royaf, en onderhielden, 
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naar het schijnt, eene briefwis
seling, waarin hunne gevoelens 
niet verbloemd werden. Geza
menlijk deden zij eene reis naar 
de Nederlanden. Te Brusselhe-
zochten zij pater QDESNEL , die 
toenmaals aldaar zijn verblijf 
hield, en hieruit ontstond eene 
betrekking tusschen dien pater 
en dom VIAIXNES, die eene brief
wisseling met hem voortzette. 
Nadat pater QDESNEL te Brussel 
op last van PHILIPPDS V , -in 
hechtenis was genomen, werden 
de brieven van dom VIAIXNES 
onder zijne papieren gevonden. 
Nadat deze religieus om eenige 
zaken, zich naar Parijs had 
begeven,, werd hij er in 1703 
in hechtenis genomen, en in 
het kasteel van Vincennes op
gesloten. Ten gevolge dezer ge
vangenneming , onderging dom 
Tjimoüx (zie dat art.), toen
maals prior van St, Nicaise, te 
Meulan, van wien men onder
de papieren van dom DE VIAIXNES , 
brieven had gevonden-, hetzelfde 
lot. Beide bekwamen in 1710 
hunne vrijheid weder» maar 
dom DE VIAIXNES werd naar de 
abdij van Saint-Florent bij Sau-
««•"., verbannen. In 1714, werd 
dom DE VIAIXNES op nieuw in 
het kasteel van Vincennes op ge
sloten , hetwelk hij er eerst na 
<Jen dood van LODEWIJK XIV 
verhet. Andere onvoorzigtighe-
den deden hem in 1721, op 
nieuw naar de abdij van Poul-
tmes in het diocees van Lmi-
ms verwijzen, terwijl hij later 
«it het_ koningrijk werd verban
en. Hij bragt eenigen tijd door 
w de abdij van St. GÜislain, 

XXIV DEEL. X 

in Ooslenrijksch Henegouwen, 
en bij de Benediktijnen onder 
Leuven. Daarna nam hij de wijk 
naar Holland, en overleed, in 
1735, in de nabijheid van Utrecht, 
na een leven, dat zijne vurige 
inborst, en de door hem om
helsde partij, hem in eene aan
houdende onrust had doen door
brengen. Men heeft van hem : 
l'Impiété etc. (De goddeloosheid 
erkend) tegen eene te Caenyev-, 
dedigde thesis: een geschrift dat 
buiten weten, en zonder de toe
stemming des schrijvers gedrukt 
is, Keulen, 1693; ±— 2.» Problè-
me etc. (Kerkelijk vraagstuk, den 
heer abbé BOILEAD voorgesteld: 
In wien moet men geloovén, 
in den heer LODEWIJK ANTONIUS 
DE NOAILLES , bisschop van Chd-
lons, in 1695 — in zijne goed
keuring der Réflexions morales 
van pater QDESNEL — of in den 
heer LODEWIJK ANTONIDS DE NO
AILLES , aartsbisschop van Parijs 
in 1696 — in zijne veroordee
ling der Exposition.de la foi, 
dóór den abbé BARCOS — ?), 
1698, in 12.mo, een bespotte
lijk dilemna, dat veel gerucht 
maakte, en dat men eerst aan 
de Jesuiten toeschreef, en wel 
in het bijzonder aan pater DOD-
CIN of aan pater DANIÖL , zoo 
zeer was het met kunst ont
worpen; maar dat men ^inde-
lijk ontdekte het werk van dom 
DE VIAIXNES te zijn; die ook 
bekende er de schrijver van te 
wezen; — 3.° Acia omnia congrc-
gationum et disputattonum qum 
'coram CLEMENTE VIII et PAULO 
V, simt celebrata in controver-
sia de Auxiliis, Leuven, 1702, 

http://Exposition.de
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in fol; — 4.° EDMUNDI RICHERII 
Libellus de ecclesïaslica et poli
tica potestate cümdemonstrationc; 
edente D. THIERRI DE VIAIXNES 

• Keulen, 1702, 2 dl.* in 4 > 
Hierbij moét men een, aantal 
geschriften voegen tegen de bulle 
en tegen de Jesuiten, en eene 
akte van aanklagt der bulle, 
van 13 April 1727. De beroem
de kanselier D'AÜGUESSEAU be
stempelt DE YIAIXKES met den 
naam van een' der meest over-
drcvene Jansenisten. , 

VIALART. — Zie KAREL VAN 
DEN HEILIGEN PAÜXÜS. 

* VlALART DE HERSE ( F E L I X ) , 
graaf-bisschop van Chdlons-sur-
Marne, en pair van Frankrijk, 
in 1613teParo)'s, tül eene adel
lijke van Auvergne oorspronke
lijke familie geboren. Zijne moe
der , CHARLOTTE DE LIGNY , eene 
der deugdzaamste vrouwen van 
haren tijd, was bekend bij, en 
geacht door den H. FRANCISUS 
VAN SALES, die haar huis be
zocht. De jonge FEUX volbragt 
zijne studiën in het collegie 
van Navarre, en gevoelde 
reeds vroegtijdig neiging voor 
den geestelijken staat. Hij om
helsde denzelven zonder dat 
eenig merischelijk inzigt daartoe 
medewerkte. Na zijne godgeleer
de studiën volbragt te hebben, 
verbond hij zich aan het konink
lijk genootschap van Navarre, 
en werd lot leeraar van dat 
gesticht bevorderd. Zijne ver
diensten en zijne godsvrucht de
den hem spoedig eenen grooten 
weg afleggen in de Kerk. Naau-
wehjks was hij priester, of hij 

werd tot de abdij van Pebrac, 
in het diocees van Saint-Flour 
benoemd. Hij was eerst 27 ja
ren oud, toen hij coadjutor Van ' 
Chalons werd', en de bisschop 
kort daarna overleden zijnde, 
was hij titularis, alvorens zijne 
bullen als coadjutor te hebben 
ontvangen. Hoe jong de abbé 
VIALAR1! ook wezen mogt, hij 
'was rijp voor het bestuur van 
zijn diocees. Hij wilde den heili
gen GAROLDS BORROMEDS tot voor
beeld nemen in zijn beheer. Hij 
vergrootte het seminarie; het
zelve was voor hem een lieve
lingsgesticht ; hij bezocht het 
dikwijls, en eindigde zelfs met 
zijn paleis te verlaten, om het 
te komen bewonen; de twintig 
laatste jaren zijns levens bragt 
hij in hetzelve door. Ook ont
snapten de religieuze gestichten 
niet aan zijne aandacht, zoo 
min als de plattelands-parochien, 
welke hij dikwerf bezocht. Er 
waren in het diocees ook pro, 
testanten: in 1666 en 1667, 
werd er eene groote missie on
dernomen, ten einde te trachten 
hen voor het geloof terug te win
nen , en zulks geschiedde nie 
zonder vrucht. Degene die niet 
terugkwamen konden ten minste 
aan de deugden des bisscnops, 
de hulde van achting niet weige
ren, welke hem toekwam. Door 
zijne zorgen en zijne milddadig
heid , vermenigvuldigden «en 
nuttige inrigtingen va. het aio-
cees. Te Chalons werd een vi-
suliner-klooster gesticht voor ae 
opvoeding van jonge dochters• 
drie inrigtingen kv/amea toi 
stand, bestemd tot de vorffling 
van schoolmeesteressen, r™» 
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bekwam een collegie. De ach
ting, welke LODEWIJK XIV de
zen prelaat toedroeg, bewoog den 
vorst, die de verdienste zoo wel 
onderscheidde, om den bisschop 
van Chdlons, te verkiezen, tot 
een der voornaamste bemidde
laars, in de zaak van het for
mulier. Hij werkte aan den 
wede van CLEMENS IX (zie dat 
artikel), én indien dezelve gee-
nen beteren uitslag had, zoo 
was zulks te zijnen opzigte niet 
aan gebrek, aan zorg of ijver te 
wijten. Deze vrome bisschop 
overleed heiliglijk den 10 Junij 
1680, na veertig jaren de bis
schoppelijke waardigheid te heb
ben bekleed. Men heeft van 
nera: I.o Rituitle of Handboek 
voor de kerk van Chdlons, in 
«et Latijn, Parijs, 1649; — 
2.° Ordotinances etc. (Bevelschrif-
toi, mandementen en herderlijke 
hïwen, ter herstelling derker-
kdijke tucht en de hervorming 
^ zeden in zijn diocees), Ghd-
'o»8, 1660 en 1662, in l2 .m° ; 
"r 3.» Emploi etc. (Gebruik van 
jn dag door de pastoors, ge
mende hunne bijeenkomst, in 
'le' Seminarie van Chdlons); 
~~~ 4.» VEcole chrétieïme (De 
Vinstelijke school). Dit is een 
catechismus, door YIALART zel-
vensamengesteld, niet alleen 
nuttig voor degeloovigen,maar 
ook voor diegene, welke met hun 
onderwijs zijn belast. Hij ver
oordeelde, in 1655 de Verdedi-
m'der Casuisten. Men weet 
5f niJ goedkeurde en voor zijn 
oocees aannam, de Zedelijke 
g n

e 7 f » » van pater Qvssmt, 
en üat de eerste uitgave derzelve, 

X 

te Parijs, in 1671, met een 
mandement van dien prelaat in 
het licht verscheen; maar toen
maals waren zulks nog slechts 
korte overwegingen op het Evan
gelie, die niets bevatteden dan 
heigene wat stichtelijk was. Het 
werk werd in het vervolg zoo 
zeer uitgebreid, dat het in 1693, 
in 4 zware deelen in 4. t0 in 
het licht verscheen, en steeds 
met de goedkeuring van VIALART, 
ofschoon het werk aldus uitge
breid, bijna niets gemeens meer 
had, met het boekske, hetwelk 
die deugdzame bisschop, sedert 
eene reeks van jaren overleden, 
meer dan 20 jaren vroeger had 
goedgekeurd. Men heeft dus in 
dit opzigt aan zijne gedachtenis 
niets,te verwijten. 

VIALART-SAINT-MORÏS. — Zie 
SAINT-MORYS. 

VIANE (FRANCISCUS VAN), te 
Brussel in 1615 geboren', ont-
'ving den doctoralen hoed te 
Leuven, en werd president van 
het collegie van Paus ADRIANUS 
VI. De hooge school zond hem 
naar Rome met pater LUHIS , 
en STEYAERT (zie dat artikel), 
ten einde er verscheiden stel
lingen eener slappe zedeleer te 
vervolgen. Naauwelijks was hij 
terug of men beschuldigde hem 
aan het hof van Madrid van 
zelf stellingen te leeraren, die 
met den staat en de godsdienst 
in strijd waren. Maar Paus 
INNOCENXIÜS XI Het in 1680, 
en 1681, door zijnen nuntius 
te zijne gunste aan, het hof van 
Spanje schrijven, en de slag 

2 • 
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•werd afgeweerd. Hij overleed 
in 1693. Zijne werken zijn: 
l.o Tractatus triplex, deordine 
Amoris, Leuven, 1685, in 8-T0; 
— 2.° eene Verhandeling De 
gratia CHBISTI , die niet gedrukt 
is; maar waarover men kan 
oordeelen, uit den lof dien AR-
NAUD aan den schrijver toezwaait. 
—-> Zijn broeder, MATTHEÜSVAN 
YIANE, licentiaat der faculteit 
van Leuven, in die stad, in 
1663, in den ouderdom van 
40 jaren overleden, bezat het 
vertrouwen van JACOBÏÏS BOONEN , 
aartsbisschop van Mechelen,c[ie 
den gevoelens van JANSEMDS 
gunstig was. Men kent van 
hem slechts een geschrift, ge
titeld : Juris mturalis ignoranties 
Notüia. Dit werk is door Ni-
COLLE in het Fransch vertaald, 
die er eene voorrede en aantee-
keningen bij gevoegd heeft. 

VIARB of WIARD, een kar-
thuizer te Lugny, in het begin 
der 13.e eeuw overleden, betrok 
een eenzaam verblijf op vier 
uren afstands van Langres. Een 
aantal leerlingen, aan welke hij 
eenen zeer strengen regel voor
schreef, door INNOCENTIUS III 
goedgekeurd, kwamen zich onder 
zijne tucht stellen. De inwoners 
uit de nabuurschap gaven aan 
dit klooster den naam van Vql-
des-ChouX; hoofd der orde ge
worden , in het vervolg met de 
abdij van Sept-Fonts, een her
vormd gesticht van la Trappe 
vereenigd, hernam het later des-
5/7c,ou<*en e n waren naam van 
Val-Saint-Lieu. Maar alles wat 
tooneelen van godsvrucht en 
christelijke deugden aanbood, is 

gedurende. de omwenteling van 
1789 vernield geworden. 

VURD (NICOLAAS ANDREAS), in 
het jaar 1755 geboren, oefende 
met eer het beroep uit van on
derwijzer, en heeft nagelaten: 
1.° Vrais etc. (Ware regels voor 
het kunstmatig lezen en de spel
ling) , vermeerderd door 'LUNEAÜ 
DE BOIS-GERMAIN, Parijs, 1786, 
in 8.voj — 2.° Epoques etc. 
(De belangrijkste tijdvakken der 
geschiedenis van Frankrijk), Pa
rijs, 1789, in 12.mo, met eene 
tijdrekenkundige tafel VIARD is 
in 1790 overleden. 

VIAS. (BALTHASAR-DE), eenLa-
tijnsch dichter, in 1587 te Mar-
seille geboren, en in 1667, in 
dezelfde stad overleden. Reeds 
in zijne prilste jeugd openbaarde 
hij eene bijzondere neiging voor 
de Latijnsche Muzen, die hg m 
al de betrekkingen zijns levens 
aankweekte. In 1627, werd hy 
tot consul der Fransche natie 
te Algiers benoemd, welken post 
vroeger, zijn vader bekleedde, en 
dien hij op eene eervolle wijze 
waarnam. De koning beloonde 
zijnen ijver door hem tot ge
woon edelman en staatsraad te 
verheffen. Zijne werken zijn: 
l.o eene breedvoerige Lofrede 
op HENDRIK IV; — 2.° Treur-
verzen; — 3.° stukken de w-
mlligheden, of CharUatumhbn 
tres genaamd, Parijs, 166U» 
in 4,toj __ 4.0 Sylm regiie, 
Parijs, 1623, in 4 > ; . — 6J> 
een Dichtstuk op Paus UBBAW» 
VIII, enz. Er heersenen in deze 
verschillende stukkon, geestig' 
heid, smaak en ongedwongen-
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heid;' door een al ie menigvuldig 
gebruik der fabel is de stijl soms 
duister, en de schrijver weet 
niet stil Ie staan daar waar het 
noodig is. 

* VIATORE- (Pater), een ge
leerde kapucijn, in 1706, te 
Coecaglio, in het gebied van 
Brescia, geboren, onderscheidde 
zich in zijne orde door zijne 
deugden en zijne geleerdheid. 
Tegen de bulle Unigenitus in
genomen,' en daardoor onder 
de banier van zekere partij ge
schaard , zag hij zich ten doel 
gesteld, aan al degene, die de 
onderwerping voorstonden, en 
liij vond onder deze geduchte 
kamp vechters. Pater VIATORE 
overleed op het einde van Ja-, 
nuarij 1793, te Keulen, in het 
klooster zijner orde van den hei
ligen HiEROiraros, welk gesticht 
hij bijzonder genegen was , en 
tot de uitbreiding van welks 
bibliotheek hij veel had bijge
dragen. Men heeft van hem : 
1 -° Tentamina' theologico-scholas-
'jca, quibus aecedunt Umi duo 
Hall ad Febronium, Bergamo, 
1774, 4 d l» , in 8 J Ö ; — 2.° 
Synopsis tentaminuih theologi-
conwi in moralibus, Venetië, 
" Ö 1 , 2 dl." in 4.to; — 3.o 
Lo sphito fllosofico di san Prös-' 
pero d'Aquitania ne' suoi epi-
grammi, Brescia,1760 in 4.t°;, 
7~ 4.° Bieerca sistematica sul 
testo esulla mente di san Pros-
Vero d'Aquitania nel suo poima 
(legli hgrali, Brescia, 1756 en 
1 ?62, 2 dl.», in 4.t°; — 5." 
la, storia de auxiliis delP. Gi-
«CMifo Seny, tmlotta e coni* 

X 

' pendiata, Brescia, 1741, in, 
4. t 0 ; — 6.° Zoppkamenti del 
canonico Luigi Mozzi sulla let-
tura d'un libro intilolalo: Il falso 
discepolo dei' santi Agostino e 
Totnaso, Brescia, 1780. Pater 
VIATORE had voor dit werk tot 
leiddraad genomen, een te Lu-
gano, in 1759, gedrukt werk, 
getiteld: Lettera enciclica del 
somrno pontefice BENEDETTO XIV, 
direlta all' assemblea generale 
del clero gallicano, illustrata e 
difesa contro Vautore dei dubj 
e quesiti proposti a' cardinali e 
teologi della sacra cbngregazioni 
di Propaganda. Hel: geschrift: 

van pater VIATORE scheen be-
leedigende bijzonderheden te be
vatten tegen drie Paussen en 
eehe kerkvergadering, hetwelk 
aan den beroemden pater ZAC-
CARIA aanleiding gaf, om, onder 
den aangenomen naam van&s-
lofilo romano, een werk in het 
licht te geven, getiteld: Difesa 
di tre sommi pontefici, Benedetto 
XIII, Benedetto, XIF, e Cle
mente XIII, e del"conc'dio ro
mano , tetmto nel 1725, diretta 
al P. F. Viatore di Coecaglio, 
perche si ravvegga, Ravenna 
(Venetië), 1782 (zie ZACCARIA) ; 
— 7.o La bolla unigenitus, 
non anmmziatamaidallaS. Sede 
regola di f ede; reposta di F. 
Viatore a Pistofilo' romano in 
riposta alla difesa dei tre sommi 
Pontefici, enz. Brescia, 1782. 
Men heeft nog van pater VIATORE 
eenige andere werken in den 
zelfden 'geest geschreven. 

VIBIUS PANSA (CAJUS)_, BO-
• meinsch consul > in het jaar 43 

•8 
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vóór X C., de vriend van CICERO 
en van (LESAB., werd met zijn' 
ambtgenoot Hmus, in den slag 
van Modena, dien zij met Oc-
TAvros, tegenANTONIUS wonnen, 
gedood (zie ,HIRTIDS). 

VIBIUS SEQDESTER, een oude 
schrijver, droeg aan zijnen zoon 
ViRpiuAPïüs een Aardrijkskundig 
Woordenboek op, waarin hij-
sprak over rivieren, bronnen , 
meeren, bergen, wouden en na
tiën. BOCCACIO heeft later het
zelfde onderwerp behandeld; en 
ofschoon hij dikwerf niet anders 
doet dan VIBIDS SEQOESTEB af
schrijven, haalt hij hem echter 
nooit aan. Men vindt het Woor
denboek van VIBIÜS met POH-
PONIUS MELA; en afzonderlijk, 
1575, in 12.mo, eene uitgave 
door JOSIAS SIMLER hezorgd, en 
eindelijk te Rotterdam, 1711, 
in 8.vo - ' . 

* Vic (DIONYSIÜS DE), een 
hekwame Duitsche werktuigkun
dige , bloeide in de Ï4.e eeuw. 
Nadat KABEL V , koning van 
Frankrijk, hem te Parijs had 
doen komen, plaatste hij op den 
toren van het paleis een groot 
slaand uurwerk; dit is het eerste 
dat men in Frankrijk heeft ge
zien. GERBERT, die in de 10.« 
eeuw bloeide, was slechts be
gonnen de raderuürwerken te 
höséhryven. DE Vic overleed in 
het: jaar 1369. 

TIG.(DÜMINICUS DE), beroemd 
i , ^J?,611 m o e^» en door zijne 

verkleefdltó54 aan HENDRIK IV, 
was heer van Brmenonnlle, en 
feiamüe uit een oud geslacht van. 

Guiennè. Hij diende onder de 
land- en zeetroepen, en werd 
achtereenvolgend benoemd tot 
gouverneur van Amiens, van 
Calais, en tot onder-admiraal 
van Frankrijk. In de aan zijn 
bevelhebberschap onderworpen 
plaatsen, onderscheidde hij zich 
door zijne weldadigheid en zijne 
eenvoudige manieren. In de oor
logen der Liyue (in 1586) werd 
hem door een falkonetschot.de 
kuit van het regterbeen wegge
schoten; en, daar hij alzooniet 
meer te paard kon rijden, zon
der hevige smart te gevoelen, 
nam hij <Je wijk naar zijne land-
goederen.v Hij leefde aldaar se
dert drie jaren, toen <Je moord 
van HENDRIK III, de verlegen
heid., waarin zich HENDRIK IV 
bevond, en de dringende be
hoefte, welke die vorst aan zijne 
getrouwe dienaars had, hem aan 
zijne afzondering onttrokken. 
DE VIC raadpleegde toen verder 
niets dan zijn hart, liet zich 
het been afzetten, en na een 
groot gedeelte zijner goederen 
te hebben verkocht, begaf hij 
zich naar HENDRIK IV, bewees 
hem uitstekende „diensten in den 
slag van Tvry, en in verschei
den andere gewigtige aangele
genheden. Hij bleef steeds aan 
dien goeden koning verbonden; 
toen hij op zekeren dag, na 
den moord van dien vorst, door 
de straat la Ferroimière ging en, 
zijn oog op de plaats hel vallen, 
waar de aanslag gepleegd was. 
werd hij zoo zeer van aanaou-
ning bevangen, dat hij m °»* 
magt viel, en den volgenüen 
dag 15 Augustus 1610 den geest, 
gaf. Hij heeft geene nakorne-

http://falkonetschot.de
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lingschap nagelaten. Hij had 
«en' broeder, MERY DE VIC, 
die zegelbewaarder werd, en in 
1622 overleed. 

Vic (dom CLAUDIUS), een Be
nedictijner der congregatie van 
den ff. MAÜRUS , in 1670, te 
Some, een stadje in het voor
malige diocees van Lavaur, ge
boren. Hij onderwees in het 
begin de rhetorica in de abdij 
van Saht-Sever, in Gascogne. 
Zijne oversten, van zijne be
kwaamheid onderrigt, zonden 
hem in 1701 naar Rome, ten 
einde er den procureur-generaal 
zijner congregatie tot medehelper 
te dienen. Zijne kunde, zijne 
bescheidenheid,' de zachtheid 
zijner inborst en zuiverheid zij
ner zeden, verwierven hem de 
welwillendheid van Paus CLE-
MENS XI, der koningin van Po-
'« en van verscheiden kardi
nalen. Men riep hem in 1715 
in Frankrijk terug, en hij werd 
met dom VAISSETTE verkozen 
°m aan de Geschiedenis van 
Languedoc te werken. Het J.e 

dl- van dit geleerde werk was 
gedrukt, toen hij te Parijs, in 
1734 overleed, na te Rome lot 
Pïocureur-generaal zijner con
gregatie benoemd te zijn. Nog 
fieeit men van hem èene La-
iijnsche Vertaling van M Leven 
van dom MABILLON , door «lui-
KART, Padua, 1714. 

yiCAiRE (PHILIPPUS), deken en 
ouü-noogleeraar der godgeleerd-
J!,ei(l aan de universiteit van 
uien, zijne geboorteplaals, pas-
l0°r van de St. Petrus-Kerk 

X 

derzelfde stad, werd den 24 
December 1689 geboren, en 
overleed den 7 April 1775. Hij 
verscheen aan de hooge school, 
toen de geschillen over hetjan-
senismus aldaar in derzelver 
grootste gisting waren. Zijne 
gehechtheid aan de bulle Uni-
genüus was niet dubbelzinnig, 
hetwelk hem aan den haat van • 
de lieden der par lij blootstelde, 
die hem niet spaarden. Hij liet 
niet minder ijver blijken voor 
de vereeniging der protestanten 
met de catholijke Kerk, en be' 
stuurde zijne parochie met voor-
zigligheid. Men heeftvaiihem: 
1.° Discours • etc. (Rede bij de 
geboorte van monseigneur den 
Dauphin), Caen, 1729, in4.t°; 
— 2.o Oraison etc. (Lijkrede 
van den kardinaal DE FLEURT), 
1743, in 4.t°; — 3.° Demandes 
etc. (Vragen door een' protestant 
aan den pastoor *** gedaan, 
met de antwoorden), 1766 , -in 
12.moj _ 4.o Exposition etc. 
(Gelromve verklaring en bondige 
bewijzen der , Catholijke leer, 
aan de protestanten aangeboden), 
enz. Caen, 1770, 4 dl> in 12.m° 

VWECOMES of VISCONTI (JOZEF), 
te Milane, op het einde der 16.<* 
eeuw geboren, werd door den 
kardinaal FREDERIK BORKOMEUS 
verkozen, om met andere ge
leerden , aan de beroemde arn-
brosiaansche bibliotheek, door 
dien geleerden prelaat, te Mi
lane gesticht, te arbeiden; zijne 
voornaamste taak was, om over 
de kerkgebruiken te schrijven: 
hij kweet zich 'met lof van de
zelve , in een werk te Milane, 

4 
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in 4 dl,11, in 4.t0', onder dezen 
titel gedrukt: Observationes ec-
clesiasticce, de baptimo, de con-
firmatione et de missa. Het 
laatste deel, dat in 1626 in het 
licht verscheen, bevat datgene 
wat de plegügheden der Mis be
treft. De oude ceremoniën, vroe
ger bij de offerande gebruikelijk, 
en die, welke tot voorbereiding 
derzelve dienen, worden er breed
voerig in ontwikkeld. Hij is 
ook de schrijver van eenige an
dere minder belangrijke werken. 

VICENTE (GILLES), een be
roemde tooneeldichter der 16.« 
eeuw, dien men als den PLAU-
TÜS van Portugal beschouwt, 
bezat dezelfde ongedwongenheid 
als de Latijnsche dichter. Zijne 
tooneelkundige werken- werden, 
in 1562, door de zorg zijner 
kinderen, erfgenamen van zijn 
dichttalent, te Lissabon in fol. 
in het licht gegeven. VICENTE 
schreef met zeer vele gemakke
lijkheid, doch niet naauwkeurig 
en zonder smaak. Zijn dicht-
vuur was flaauw voor alles wat 
niet ,-het volk betrof. Men be
weert echter dat ERASMOS het 
Portugeesch enkel leerde "om 
zijne werken te kunnen lezen. 

* VICGNTINO(NICOLAAS), leefde 
in de 16." eeuw, qmhelsdeden 
geestelijken staat, en legde zich 
uit smaak op de beoefening der 
toonkunst toe, en werd een 
uitmuntende theoreticus in de
zelve. Hij was de uitvinder van 
een ïnsbrmaent arehicembaal 
genaamd, of, naar men meent 
e.en k ™ met dubbele snaren, 
uat, behalve de aan genoemd 

werktuig eigene toonen, ook 
die der harp of des hakbords 
(psaltèrion) nabootste. Deze ma
nier is tegenwoordig algemeen 
aa/igenomen in de forte-piano's. 
Hij "heeft daarenboven een werk 
nagelaten getiteld: De oude toon
kunst, in eene nieuwere beoe-' 
fening gebragt. 

* VICINI (JOANNES BAPTISTA), 
een kenner der Grieksche taal 
en Italiaansche dichter, te Fi
nale, in 1709 geboren, bezat zeer 
uitgebreide bekwaamheden. Hij 
beoefende met het beste gevolg 
de Italiaansche dichtkunde, en 
werd eerste dichter van FRAN-
CISCOS- MARIA D'ESTE, hertog 
van Modena. VICINI werd ver
volgens benoemd tot geschied
schrijver der stad Cornaro. Hij 
overleed te Modena, den 22 Maart 
1782, en heeft nagelaten ver
talingen (in het Italiaanse^ van 
BION , MOSCHUS , THEOCRITDS en 
andere Grieksche dichters; een 
dichtstuk over de Fier jaartje-
tijden, gewijde en ongewijde 
Hytnnussen, Klinkdichten, Brie
ven , Rustdichten,, Herderssan-
gen, eerst afzonderlijk gedrukt, 
en later in één deel bijeenver
zameld. Men vindt in deze 
zamenstellingen vele losheid, ver
beeldingskracht , schoone schil
deringen ; maar de stijl derzelve 
is niet altijd naauwkeurig, een 
gebrek dat den schrijver belette, 
een' aanzienlijken rang onder 
de goede dichters zijner eeu\v 
te bekleeden. 

* Vico (JOANNES BAPÏISW)' 
een geleerde letterkundige, t e 

Napels in 1668 geboren, en 
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aldaar in 1744 overleden, on
derwees in genoemde stad ge
durende 40 jaren de rhetorica, 
en verkeerde gedurende zijn ge-
heele leven in eenen staat van 
afhankelijkheid en bekrompen
heid, ofschoon hij zich als regts-
geleerde, 'wijsgeer, geschiedschrij
ver en criticus eenen beroemden 
naam heeft verworven. In den 
laatslen tijd zijns levens had hij 
den titel bekomen van geschied
schrijver des konings van Na
pels. Al de grondbeginselen der 
weienschap, welke men tegen
woordig de wijsbegeerte der ge
schiedenis noemt, bevinden zich 
in zijne geschriften. Ook- is in 
deze laatste tijden, zijn naam 
in eere gesteld. Het voornaamste 
werk van Vico voert ten titel: 
Cinque libri de'principi d' una 
mèma - nuova d' intorno alla 
commune natura delli nazioni, 
Napels, 1725, 1730, 1744, 
1801, 1811,-1818.- Dit werk 
is in het Hoogduilsch vertaald 
door W: E. WEBER , Leipzig, 
1822, en in het Fransch, met 
eene levensschets des schrijvers, 
door MICHELET Parijs, 1827, in 
8.™ De onuitgegeven stukken 
van "Vico zijn door ANT. GIOR-
DANO , ten druk bevorderd. 

* VlCOMTERIE DE S A I N T - S A M S O N 
(LODEWIJK BE LA) , een weinig 
bekende letterkundige, in 1732 
geboren, omhelsde met geest
drift de beginselen der Fransche 
omwenteling: hij was reeds be
kend als een middelmatig schrij
ver, door zijne Lofrede op VOL-
TAIRE , welke lofrede naar den 
in 1782 door de Fransche aka-

demie uitgeloofden prijs dong. 
In 1792, werd LA VICOMTERIE 
benoemd tot afgevaardigde bij-
de nationale conventie, waarin 
hij voor den dood 'des konings 
stemde.' Hij werd' vervolgens 
lid der commissie van algemeene 
veiligheid, waaruit hij na den 
9 thermidor werd verdreven, 
wijl hij zich op dien dag had 
schuilgehouden, ten einde zich 
niet te wagen, welke partij ook 
niogt zegevieren. Kort daarna 
diende hij een verslag in, over 
de berekende zedeleer, waarin 
hij onbewimpeld het materialis-

. mus predikte. Na den afloop 
der zittingen kon hij slechts 
eenen geringen post van com
mies bij de administratie des 
zegels bekomen. Hij overleed 
in 1809, en heeft nagelaten : 
1.° La Uberté {De vrijheid), 
lierzang, met aanteekeningen, 
1789, in 8.vo5 _ 2.0 Dupeu-
ple etc. {Over het volk en de 
koningen), 1790, in 8.™; — 
3t° Des droits etc. {Överdereg-
ten des 'volks'op de nationale 
vergadering), 1791, in 8.™; 

— 4.o Les crimes etc. {De mis
daden der,' koningen van Frank
rijk, van GLODÖVEDS af tot Lo-
DEWWic. XVI), 1791, in 8.™ 
Dit is eene lompe verzameling 
van ongerijmdheden en logens, 
die én de onkunde én de kwade 
trouw des schrijvers bewijzen;, 
— 5.o La République etc. {De 
Republiek zonder belastingen), 
1792, in 8.™; _ 6.° Réflexi-
ons etc. {Bedenkingen op het 
proces van LODEWWK XVI), enz. 

* VICQ-D'AZXU (Faux), ee» 

' 1 

X 5 

i 
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beroemde arts, den 28 April, 
1748, Xe Falognes (fr. dep.tde 
la Manche — Kanaal—),was 
de zoon Tan een' in zijne prak-
'lijk geachlen geneesheer. VICQ-
D'AZYR , kwam in den ouder
dom van 17 jareu te Parijs, 
maakte zijne leergangen met den 
meesten roem, terwijl zijne ge
schriften over de ontleedkunde 
en de . physiologie, hem van 
eene gunstige zijde deden ken
nen. In 1772, werd hij tot 
besturend rector der faculteit 
benoemd. Hij opende alstoen 
voor de geneeskundige scholen, 
eenen leergang voor de verge
lijkende ontleedkunde, -welke, 
door nijd verwekte tegenwer
kingen hem noodzaakten te sta
feen. De akademie van weten
schappen beriep hem weldra in 
haar midden. Het ministerie 
TDRGOT vraagde in 1775, aan 
genoemd genootschappen' arts, 
een' natuur- en een' scheikun
dige, welke het bestuur naar 
Guyenne wilde zenden, ter be
strijding der aldaar heerschende 
veepest: daar VICQ-B'AZYR deze 
drie hoedanigheden in zich ver-
eenigde, zoo werd hij alleen 
verkozen, om deze drievoudige 
zending Ie vervullen, en met 
eer kweet hij zich van die taak. 
In Parijs teruggekeerd, werd 
hij t in 1776, een der stichters 
van de koninklijke maatschappij 
van geneeskunde, en haar blij
vend^ secretaris. Hij sprak in 
dezelve de Lofreden uit van HAL-

LER, LWSEOS, BüCQDET, 'LlEU-
TADD, DDHiMKL, pRlNGLE, HüN-
ÏER , SANCHEZ , LOURY , MARQOET, 
BERGMAN*, SEURAO, SCHEELE 
lofreden, welko z|jnen roem zoo 

zeer deden toenemen, dat de 
Fransche akademie hem in 1788, 
in haar midden beriep, om 
BÜFFON optevolgen. De omwen
teling rukte hém uit zijne be
trekkingen; maar wat hem smari 
telijker trof, dat waren de omtrent 
dezen tijd bedreven gruwelen. 
De dood van BAILLY en van 
LAVOISIER verpletterde hem ge
heel en al. Men zegt dat Ro-
BESWERRE hem noodzaakte bij 
het feest aan het Opperwezen 
tegenwoordig te zijn. Hij werd 
bij hetzelve door eene hevige 
koorts aangetast. In zijne ijl-
hoofdigheid, zag hij niets dan 
slagtoflers en schavotten; sprak 
h|j slechts over de revolution-
naire regtbank, en over de 
vrienden, die hij verloren had. 
Hij bezweek "aan zijne ziekte 
den 20 Junij 1794. . Behalve de 
bovenaangevoerde lofreden, heeft 
men van hem: 1.° die van VER-
GENNES, FUANKUN en BÜFFON; 
— 2.° verscheiden Verhandelin
gen over de ontleding der vo
gelen en visschen, met die van 
den mensch vergeleken; —3.° 
Observations etc.(Ontleedkundige 
waarnemingen lij drie apen ge
maakt) , en over verschillende 
punten van vergelijkende ont
leedkunde. Hij wil er in be
wijzen, » dat, daar de mensch 
het eenige wezen is, dat het 
vermogen bezit om den duim 
met den wijsvinger zamenlevoe-
gen, men aan dit, in schijn 
zop onbeduidend voorregt, groo
tendeels wonderen aller kuDSten 
te danken heeft." — 4.° Des-
cription etc. {Beschrijving der 
Zenuwen ens.); — 5.° Mémoirc 
etc. {Verhandeling over de Stem); 



V I C. 363 

— 6.° Quatre etc. (Vier ver
handelingen over de Zamenstel-
ling der hersenen, des achter-
breins, en des mergs); — 7.° 
Observation etc. (Waarneming 
omtrent liet sleutelbeen en de 
wervelbeenderen), J. h. MOREAU 
(de la Sarthe), doctor in de ge
neeskunde en bibliothecaris der 
geneeskundige school, heeft de 
Werken van VICQ-B'AZYR, bij
eenverzameld , en in 6 .dl.» in 
8.™ met één dl. platen, gr. in 
4.t0, en gedeeltelijk in fok, in 
ï805, in het licht gegeven. 

VICTOR (Heilige), uit eene 
aanzienlijke familie van Mar-
seille, onderscheidde zich in de 
Romeinsche legerscharen, tot in 
het jaar 303, als wanneer hij 
voor het geloof van J. C. ont
hoofd werd. De beroemde ab
dijen van den JET. VICTOR, te 
Marseille en te Parijs, zijn on
der zijne aanroeping gesticht. 

VICTOR I (Heilige), een Afri
kaan , beklom den stoel van den 
H. PETROS, na Paus ELEUTHE-
Mus, den 1 Junij 193. Er be
stond te zijnen tijde eerf groot 
geschil in de Kerk, wegens de 
gering van het Paaschfeest. Hij 
^sliste, dat men het steeds 
woest vieren, op den zondag 
na den I4.en dag der maan van 
Maart. Men beschouwde geens-

!,;'[ 

zins als ketters of scheurma-
kers degene, die eene andere 
praktijk volgden, tot dat het 
geschilpunt, door het concilie 
van Nieea beslist was (zie IRE-
NEUS); maar de uitspraak des 
Pauses bewijst niettemin, hoe
zeer zijn gezag toenmaals in de 
Kerk erkend werd. » Naardien 
Paus VICTOR, zegt een der be
roemdste bisschoppen van Frank
rijk, al de kerken in het vieren 
van het Paaschfeest wilde ver
eenigen , zoo beval hij, dat het
zelve alom op den zondag na 
den 14,en der Maart-maan zou 
gevierd worden; en in weerwil 
der vertoogen der'bisschoppen 
van Azië, om het tegenoverge
steld gebruik te behouden, het
welk zij beweerden van den 
apostel JOANKES ontvangen te 
hebben, belastte hij THEOPHILUS, 
bisschop van Ccesarea in Pales
tina, eene kerkvergadering te 
beleggen en er zijn besluit be
kend te maken. Hij bedreigt 
zelfs met den kerkelijken ban, 
diegene, welke ongehoorzaam 
mogten zijn, en de H. IRENEUS , 
die, als al te gestreng eene be
dreiging afkeurt, welke geen 
gevolg van uitvoering had, ver
wijt hem echter niet de grenzen 
van zijn gezag overschreden te 
hebben." (*) De Montanisten 
beproefd'en, om zich in den 
geest van dien Paus intedringen * 

11»i tl 

il 
M 

Jil ?-i 

( ) Eenigo geleerden beweren dat de brief van den H. IREKETJS aan 
«en Paus, zoowel als dié, welke den naam van POLYCRATOS.draagt, 
ondergeschoven, of aanmerkelijk verminkt zijn. Men kan te 'dien op-
z'gte raadplegen eene Verhandeling, vol bondige nasporingen en aan
merkingen, door pater MASOËWISUS MOLKËNBUIIB, een' Francisltaner, 
mnster, 1793 in 4.1* ;.;.:.~^ 

V 
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zij zonden hem te dien einde 
geschenken, met in schijn Ca-
tholijke verklaringen: door het 
uiterlijke hunner deugden en de 
gestrengheid hunner zeden be
drogen , had hij hun brieven 
van gemeenschap gezonden; maar 
PRAXEAS , die later zelf een aarts-
ketter werd, had hem niet zoo-
dra van den waren staat van 
zaken onderrigt, of hij wees 
hunne geschenken van de hand, 
Bn trok zijne brieven van vrede 
in. Dit- feit wordt aangevoerd 
door TERTÜXLIANUS (Lib. contra 
Praxearrt), die zelf een Monta-
nist was. Hij noemde den Paus 
niet. GAVE en eenige andere 
schrijvers zijn van meening dat 
deze Paus ELEUTHERIUS was; 
doch andere critici., waaronder 
TILLEMONT en CEIIXIER , bewe
ren dat het VICTOR T is. Paus 
VICTOR verzegelde met zijn bloed 
het .geloof in J. G. onder de 
regering van keizer. SEVERUS , 
den 28 Julij, 202. Men heeft 
van hem eenige Brieven, en de 
H. HIEUONÏMDS telt hem het eer
ste onder de schrijvers, die in 
het Latijn geschreven hebben. 

VICTOR I I , vroeger GEBHARD 
genaamd, bisschop van Eicfi-
stödt in Duitschïand, werd Paus 
na LEO IX, den 13 April 1055. 
Volgens LEO van Oslia (Lib-2. 
Cap. 90), was HILDEBRAND , on
der-diaken der Roomsche Kerk, 
door de geestelijkheid dier Kerk, 
tot keizer HENDRIK III gezonden, 
om de toestemming van dien 
vorst te ̂ vragen lot de verhef
fing °P: d,en Stoel van Rome van 
zyn raad en bloedverwant den 
bisschop van gmhsmt; het 

kostte den keizer, die hem zeer 
toegenegen was, moeite, hem 
van zijn hof te verwijderen; 
maar het gelukte den afgevaar
digde zijne tegenkanting en die 
des bisschops te overwinnen, 
en. hij voerde laatstgenoemde 
mede naar Rome, alwaar GEB
HARD eenpariglijk als Paus er
kend werd. MARTISOS POLOMUS 
zegt dat het door de gunst des 
keizers is dat hij de tiara be
kwam; maar men weet in hoe 
verre deze schrijver te vertrou
wen is. Deze Paus was door 
zijne deugden een sieraad van 
den heiligen Stoel. In een con
cilie te Florence gehouden, zette 
hij verscheiden bisschoppen af, 
die simonie bedreven; hij zond 
HILDEBRAND , in hoedanigheid 
van legaat naar Frankrijk, en 
hield in 1057 eene kerkverga-

! dering te Rome. Zijn ijver voor 
de kerkelijke tucht, berokkende 
hem den haat van eenige slechte 
geestelijken.' Een sub diaken 
maakte eenen aanslag op zijn 
leven door vergif in den kelk 
te doen; maar de Paus ontdekte 
do misdaad. Sommigen zeggen 

'op eene natuurlijke wijze, an
deren door een wonder. Hij 
overleed in Toskanen^ en waar
schijnlijk te Florence, in 1057. 

VICTOR IH, vroeger DIDIER 
of DESIDEIUUS genaamd, was 
kardinaal en abt van Manie-
Cassino, toen hij, den 14 Mei 
1086, ondanks zijnen tegenstand, 
op den Stoel van den H. PETRUS 
werd geplaatst. In de maand 
Augustus van het volgende jaar 
beriep hij te Bcncvento eene 
kerkvergadering der bisschoppen 
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van Apuglia en Kalabrië: hij 
sprak er de afzetting in uit van 
den onwettigen Paus GUIBERT , • 
die zich in Rome steeds wilde 
handhaven, en vernieuwde het 
besluit tegen de leenhuldigingen. 
VICTOR werd ziek gedurende dit 
concilie j hij liet zich naar Monte-
Cassino vervoeren, alwaar hij 
te midden zijner orde-broeders, 
den 16 September 1087 over
leed. Eenige schrijvers, onder 
anderen de H. ANTONINUS, STEIXA , ' 
CARANZA, zeggen dat hij stierf 
aan een, vergif, hem door staats
dienaars van keizer HENDRIK IV 
ingegeven. Maar deze bewering, 
zegt pater DE LONGÜEVAL , is 
van bewijzen ontbloot. GREGO-
MÜS VII had hem tot zijnen 
opvolger aangeduid. Door zijne 
deugden geleek VICTOR naar dien 
opper-priester. Hij had zich voor
namelijk onderscheiden door de 
prachtige kerk, die hij te Monte-
Cassino liet oprigten. In de 
bibliotheek der kerkvaders vindt 
men van hem: Brieven, Za-
mensprahen, en een,e Verlian-
handeling over de mirakelen, 
nn den H. BEMEDICTOS. URBA-
WJS II volgde hem op. — Men. 
moet hem niet verwarren met 
den onwettigen Paus VICTOR , 
l n 1138, na den dood van 
ANACLETOS, doch die bijna even 
z°o spoedig, ,den door hem 
overweldigden Stoel weder ver
liet. — (zie INNOCERTIÜS II). 

VICTOR van Vila of Utica, was 
bisschop van Vila, in Byza-
aum, in Afrika. Koning Hn-
HERICHJ een ariaansch vorst, 
ontstak eene vervolgingstoorts 
tegen de Catholijken, gedurende 

welke, VICTOR veel te lijden had. 
De heilige bisschop beschreef in 
487, de bijzonderheden dier ver
volging in zijne geschiedenis de 
Persecutione Wandalica, en over
leed in 490. Zijn werk (in: het 
licht gegeven door pater GHIF-
FLET, Dijon, 1665, in 4.»°, 
en door dom RDINART , Parijs, 
1694, in 4. t0), is niet alleen 
dienstig voor de geschiedenis 
der Kerk, maar zelfs voor die 
der Wandalen. BEATHUS RHE-
NANCS leverde er de eerste uit
gave van te Bazel, in 1535. 
Dezelve is in eenen eenvoudi-
gen', maar naauwkeurigen stijl 
geschreven, en boeit den lezer 
op eene bijzondere wijze; AR-
NAULD D'ANMLLY heeft dit ge
schrift in het. Fransch vertaald. 
Men vindt in hetzelve kostbare 
bewijzen der Catholijke leer, 
betrekkelijk de biecht, en an
dere door latere ketters aange
rande artikels, benevens vele 
stichtelijke en belangrijke bij
zonderheden. VICTOR verhaalt 
dat HUNERICH aan verscheiden 
Catholijken de tong zeer diep 
had doen uitsnijden, die na deze 
wreede behandeling nog zeer wel 
spraken. » Mogt iemand hier
aan twijfelen, zegt de heilige 
bisschop, dat hij zich naar Kon-
stantinopel begeve, hij zal aldaar 
onder anderen eenen sub-diaken, 
vinden, RJEPARATÜS genaamd, 
die, aldus verminkt, duidelijk 
en zonder moeite spreekt, en 
om deze reden in het paleis van 
keizer ZENO, voornamelijk door 
de keizerin bijzonder vereerd 
wordt." Er komt geen feit in 
de geschiedenis voor, dat be
ter bewezen is. JËHEA* van 
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Gaza, keizer JUSTIMANUS , de 
geschiedschrijver PKOCOPIUS , de 
graaf MARCELUNÜS , leggen er 
evenzeer op de getuigenis hun
ner oogfin, verklaring van af. 
Men vindt in het 3.<* boek een 
zeer schoon gebed, Pro afflicta 
provincia, uitmuntend geschikt 
in tijden van lijden en vervol
ging : hetzelve is dikwerf ge
drukt, en komt ook voor blz. 
303, van het 14.« dl. éee.JBd*. 
giscJiereclamatiën, 1789. VIC
TOR wordt op den 23 Augustus 
als belijder gevierd. 

VICTOR van Capua, bisschop 
' dier stad, maakte zich beroemd 
door zijne leer en zijne deug
den. Hij vervaardigde in 545 
een Cyclus paschulis, en eene 
Voorrede, tot de Overeenstem
ming der vier evangelisten, door 
AMMOMUS. Dit werk komt voor 
in de Bibliotheek der kerkva
ders. De eerwaardige BEDA heeft 
ons eenige fragmenten van zijn' 
Paasch-kring bewaard. 

, VICTOR van Tunones, bisschop 
dier stad, in Afrika, was een 
van de voornaamste verdedigers 
der drie kapittels. Het vuur, 
waarmede hij dezelve verdedig
de, deed hèm in 555 verban
nen. Hij werd vervolgens te 
KonUantinopel in een klooster 
opgesloten, waarin hij in 566 
overtetsL Er bestaat van hem 
eene formi$k, die de voornaam
ste geböiwlwMssen bevat, in de 
£erfc en wa s t a a t V00rgevallen. 
Het oadersöhBiamgs-vermogen, 
de n a a ^ k e ö r i g h | i d d e § o d ! 

matige keuze dar onderwerpen, 
zijn met altijd de eigenschappen 

van dit geschrift; het is echter 
nuttig voor de 5.» en 6.° eeuw 
van de geschiedenis der KerL 
Deze kronijk eindigt met hét 
jaar 565. JOANNES DEBICLAIRE, 
bisschop van Gironne in Kata-
lonië, heeft dezelve tot 594 
voortgezet. Men vindt haar in 
het Thesaurus temporum Yari 
SCALIGER, en gedeeltelijk bij 
HK. CANISIUS. Velen schrijven 
hem eene Verhandeling over de 
boetvaardigheid toe, die men 
gewoonlijk bij de werken van 
den H. AMBROSIUS vindt. 

VICTOR (MARIANUS), ook wel 
VICTORÏRUS of VICTORIUS ge
naamd , een beroemde wiskun
stenaar der ö.e eeuw, werd in 
Aquitanië geboren. Hij was de 
uitvinder van een Cyclus pa-
schaüs, naar hem Victoriaansche 
periode of Tijdkrihg genaamd, 
die hij volgens de berekeningen 
van HYPPOLYTUS , EUSEBIOS, THE-
OPHYLUS en den heiligen PBOS-
PERUS vervaardigde. Voor de 
verbetering van den Gregoriaan-
schen kalender maakten de ster-
rekundigen gebruik van deze 
berekening^ Men heeft hem ook 
te danken: Canon Paschalis, 
Antwerpen, 1634, in fok • De 
werken van dezen schrijver wor
den 'in de tijdrekenkunde dik
werf aangehaald. 

Zie VICTOR (AMBROSIUS). 
MARTIN (ANDREAS). 

, f VICTOR'AMADEUS I , zooa. 
van KAREL-,EMSIAINÜEI- , dien hij 
in 1630, als hertog- van Sa-
vooije opvolgde; hij bevradde 
door zijne onzijdigheids-verkia-
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ring zijn land van Fransche troe
pen, en bekwam bij den vrede 
van Chierasco (1631), zijne ver
lorene bezittingen, benevens Tri-
no en Montferrat terug; daar 
hij echter, op eene onvoorzigtige 
wijze, Fransche bezetting in 
Pignerol opnam, zoo geraakte 
bij onder het juk der Franschen, 
met welke hij zich verpligt zag 
te Tivoli, in 1635, een Verbond 
te sluiten. Hij overleed in 1637. 
— Zijn zoon, FJRANCISCUS HÏA-
CIMHUS,' leefde als hertog, en 
onder de voogdijschap zijner 
moeder, ANNA MARIA van Or-
leans, slechts één jaar, en over
leed, in het zesde jaar zijns 
levens, in 1638. 

VICTOR AMADEÜS I I , hertog 
van Savooije, en eerste koning 
van Sardinië, werd in 1666 
geboren, en volgde zijn' vader 
KAKEL EMMANDEL II , in 1675 
op. Zijn huwelijk met de tweede 
dochter van MONSIEUR, broeder 
van LODEWIJK XIV, verzekerde 
hem van den bijstand der Fran
sche wapens tegen de Walden-
sers, die zijne staten veront
rustten, even,gelijk alle sekten, 
<jie, nadat zij eenmaal het juk 
d«r Kerk hebben .afgeschud, 
"at van het burgerlijk gezag 
mede niet meer dulden. Hij 
verdreef dezelve geheel en al 
uit de valeijen van Luzerne en 
Angrone. Eenigen tijd daarna 
geraakte hij in geschil met LO
DEWIJK XIV. CATINAT sloeg hem 
w 1690 te Staffarda, en ont-
^eldigdehem geheel Savooije. 
VICTOR -viel twee jaren later in 
wnphiné, en maakte zich mees
ter van Gap en Embrun; maar 

men noodzaakte hem dat gewest 
te verlaten. CATINAT versloeg 
hem andermaal in 1693, inde 
vlakte van Marsaglia. In 1696, 
töt het sluiten van den vrede 
gedwongen, verklaarde hij zich 
in den oorlog van 1701 j op 
niéuw tegen Frankrijk, en dit 
kostte hem Savooije en Nism. 
De hertog DE LA FEÜILLADE be
legerde hem in zijne hoofdstad, 
toen prins EÜGËNIUS , den 7 Sep
tember 1706, die stad kwam 
ontzetten. Nadat VICTOR in zijne 
staten was teruggekeerd, ging 
liij Toulon berennen, doch zag 
zich verpligt dat beleg weder 
optebreken. Bij den vrede van 
1713, gaf de koning van Spanje 
hem het koningrijk Sicilië. La
ter stond de hertog van Savooije 
dit koningrijk aan den keizer 
af, die hem tot koning van 
Sardinië verklaarde. Nadat VIC
TOR AMADEÜS 55 jaren had ge
regeerd , legde hi j , uit eigen 
beweging, de kroon neder, 
welke hij de eerste was on
der zijne familie, die dezelve 
gedragen had; weldra echter 
berouwde -hem zulks, en een 
jaar later wilde hij, op aandrang 
der gravin van St. Sébastiaan, 
met welke hij in den echt was 
getreden, de,n troon weder be
klimmen. Zijn zoon zou hem 
denzelven hebben afgestaan, in
dien hij alleen denzelven had 
teruggevraagd, en indien de ge
steldheid der lijden zulks had 
toegestaan j maar eene heersch-
zuchtige vrouw wilde regeren, 
en de staatsraad zag zich ver
pligt de noodlottige gevolgen 
daarvan voortekomen, door to 
Moncaglicri, dengenen in " 
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tenis te doen nemen, die zijn 
souverein was geweest. Deze 
vorst overleed in het kasteel van 
Üivoli, bij Turijn, in 1732. Hij 
was een bekwame slaatskun-
dige en een moedige krijgsheld, 
die steeds zelf zijne legerscharen 
aanvoerde, en zich als de ge
ringste soldaat aan alle gevaren 
blootstelde; hij was daarenbo
ven werkzaam, wakker en een 
vriend der orde; maar hij be
ging als vorst en als veldheer 
vele misslagen. 

stand, slichtte die voor de bouw
en schilderkunst, en liet het 
observatorium van Turijn bou
wen. Door zijne zorg, werden 
de straten dier hoofdstad ver
licht, en onder den naam van 
eenotaphiën werden'er begraaf
plaatsen buiten haren bewoon
den kring aangelegd.. VICTOR 
AMADEUS liet ook de haven van 
Nizza herstellen en uitdiepen, 
het oude hertoglijke paleis van 
Chambéry. herstellen, de baden 
van Aix verfraaijen, en met 
groote kosten dijken aanleggen, 
ten einde.de Arve en AeRfiêne 
binnen hare oevers te houden; 
eindelijk schafte hij de tolregten 
in geheel Savooije af, welk land 
zijne bijzondere aandacht trok, 
en hetwelk hij in 1775, met 
de koningin en zijne kinderen 
doorreisde, bij gelegenheid van 
het huwelijk van den prins van 
Piémont. Hij ontving er de ze
geningen des ygiks, en' was er 
levendig door getroffen. In Pié
mont waren de harten hem 
minder toegedaan, men laakte 
er openlijk, de aanmerkelijke 
door hem gedane uitgaven, zoo
wel te Nizza als ia Savooije: 
men zeide dat er niets méér 
van de door zijnen vader ge
maakte besparingen overbleef. 
Ook zag men met tegenzin zijne 
naauwe verbindtenis met Frank
rijk, hetwelk zijn huis zoo dik
werf aan den rand des onder-
gangs had gebragt; intusschen 
was het credit van het Sardinisch 
bestuur ongeschonden geble
ven, en nooit hadden landbouw 
en koophandelj in Piémont, te 
Nizza en in Savooije zoo vele 
levendigheid geopenbaard. Naau-

* VICTOR AMADEUS III, koning 
van Sardinië, zoon van KAREL 
EMMANUEL III, werd te Turijn, 
den 26 Junij 1726 geboren. In 
1745, maakte hij , aan de zijde 
zijns vaders, zijnen eersten vekU 
togt, en hij verscheen met voor
deel in de gevechten van Goni 
en Bassignana. In 1748, trad 
hij in den echt met de infante, 
dochter van PHILIPPÜS Y] eene 
vorstin, met welke hij in de 
volmaaktste eendragt leefde. Hij 
beklom den troon, den 20 Fe-
bruarij 1773; waarna hij zich 
dadelijk bezig hield, met groote 
verbeteringen in de organisatie 
zijner troepen, die een twintig
jarige vrede, bij die van andere 
Eurppesche natiën veel ten ach-
tere, had gelaten. Daar hij van 
dezen staat van rust, die door 
niets scheen gestoord te zullen 
worden, gebruik wilde maken, 
zoo rigtte hij de sterkte Saint 
Vtctof van Tortona op, waar
toe reeds KAREL V de grondsla
gen had gelegd, en voltooide 
mj; üe citadel van Allessandria. 
Hij bragt eene koninklijke aka-
oemie van wetenschappen tot 
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lelijks was de Fransche om
wenteling uitgeborsten, of Ade 
broeders van LODEWIJK XVI, en 
een aantal Fransche edellieden, 
kwamen de toevlugt nemen aan 
het hof van Turijn. Daar Vic-
TOR AMADEUS, die geweigerd 
had den Franschen gezant te 
ontvangen, voor zijne aan de 
grenzen liggende provinciën 
vreesde, zoo zond hij troepen 
naar het graafschap 'Nizza en 
naar Savooije; maar dezelve 
waren te zwak om eenen aan
val het hoofd te bieden, en 
hun terugtogt was overhaast en 
zelfs schandelijk; in minder dan 
eene maand, verloor deze vorst 
het vierde gedeelte zijner Staten, 
die twee nieuwe departementen 
van Frankrijk uitmaakten. Daar 
hij,1 het mogt kosten wat het 
wilde, het hem nog overblijvende 
wilde redden, zoo wendde hij 
zich tot Oostenrijk, om man
schappen, en tot Engeland, om 
sabsidiè'n te bekomen, en, door 
zijne wakkerheid, had hij wel
dra een leger op de been, dat 
hem eenige veiligheid scheen aan-
tebieden. Ondanks zijne hooge 
jaren nog vol vuur zijnde, ont
brak hem het krijgsbeleid en 
as staatkundige geestkracht zij
ner vooronderen. De Oostenrijk-
scheveldheeren, die den oorlog s 
in Piétnont bestuurden , waren 
«e meesters in zijn land; hij 
f 8 hen, zoowel als in Flaan-
wren en aan den Rijn, de over
winning aan de legerscharen der 
nieuwe republiek afstaan; ter-' 
W hij eindelijk, na meer dan 
arie jaren den oorlog te hebben 
v°lgehouden, aan bloohartige 

XXIV DEÉL. : 

raadgevingen het oor leende, 
liet hij eene wapenschorsing 
vragen, welke hij niet kon be
komen, dan door zijne kroon 
ter beschikking van het revolu-
tionnaire Frankrijk te stellen, 
en-door verscheiden sierke ste
den, als waarborg zijner be
doelingen, overtegeven. Er werd 
een bestand gesloten, en van 
dien oogenblik af, zag VICTOR-
AMADEUS zich in zijne hoofdstad 
door Fransche troepen omsingeld, 
en ten doel gesteld van alle ge-

' streng- en gewelddadigheden van 
het directorium der republiek. 
Dit nieuwe bestuur legde hem 
hardere wetten pp , dan ooit 
een vorst van, zijn huis, ervan 
wege de koningen van Frank
rijk had te verduren gehad. 
De ongelukkige VICTOR AMADECS 
ging er van droefheid onder 
gebukt, en zijne volken deelden 
in zijne smart. Hij overleefde 
dit noodlottige verdrag slechts 
zes maanden,, en zijne laatste 
dagen werden daarenboven nog 
verontrust, door vernederende 
hervormingen en door knellende 
finantieele ongelegenheden. Hij 
overleed den 15 October 1796, 
te Moncaglieri, aan een'.aanval 
van beroerte. Zijn zoon SAREI, 
EMMAOTEL volgde hem op. 

• * VICTOR-EMMANDEL , koning 
van Sardinië, den 24 Juli} 1759 
geboren, was de tweede zoon 
van VJCTOR-AMAPEDS III en van 
MARIA IFERDINANDA, infante van 
Spanje: hij voerde eerst den 
titel van hertog van Aosla. Zijne 
doorluchtige ouders vertrouwden 
zijne opvoeding . toe aan des 
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ridder ANDEZENO en aan den abbé 
St. MARCELLI van Anneci, een' 
vromen enbekwamen geestelijke, 

. door den heer BIORD, bisschop 
van Geneve, te dien einde aan 
den koning voorgesteld. De 
prins trok nut uit hunne, les
sen, en werd zijn koninklijk 
geslacht waardig. Den 25 April 
1783, trad hij in den echt met 
MARIA THERESIA van Oostenrijk, 
uit tien tak van Modena. Tij
dens de omwenteling van 1789, 
werd hij benoemd tot opper
bevelhebber der troepen, belast 
om den Franschen republikeinen 
het hoofd te bieden; maar daar 
zijn moed en zijne talenten niet 
met voordeel legen eene magt 
konden' worstelen, die de zijne 
verre overtrof, nam hij in 1798, 
met zijn' broeder, koning KAREL 
EMMANÜEL, de wijk naar Sardinië. 
Twee jaren later, tijdens de 
overwinningen van SDWAROW," 
verscheen hij weder in Italië, 
en hij was reeds te Vercelli, 
toen de slag van Marengo, door 
BONAPARTE gewonnen, hem nood
zaakte naar Sardinië terugte-
keeren. Nadat KAREL EMMANÜEL 
in 1802 de kroon had neder-
gelegd:, volgde de hertog van 
Aosta hem op: de eerste zorgen 
van zijn bestuur hadden ten 
doel, om den akkerbouw, de 
n\jverheid en den handel op 
een eiland te doen herleven, 
alwaar die gewigtige takken van 
volksbestaan sedert lang ver
waarloosd waren. Van het groot
ste gedeelte zijner erfstaten be
rooid , genoot hij echter in zijn 
klem komngryk eene rust, die 
toenmaals by de overige vorsten 
van huropa te vergeefs gezocht 

werd. Van natuur menschlie-
vend en zeer aan de godsdienst 
gehecht, onthaalde bij in Sar
dinië, de Romeinsche prelaten 
en geestelijken, welke de ver
volging derwaarts voerde. Bij 
dén val van NAPOLEON, in 1814, 
kwam de koning van Sardinië 
in de hoofdstad van Piémont 
terug, en werd alom met vreugr 
de-gejuich ontvangen. Nadat Mu-
RAT, toenmaals koning van Na
pels, den Kerkdijken-Slaat had 
bezet, nam Pius VII de wijk 
aan het hof van VICTOR-EMMA-
NÜEL, die hem met alle eer
bewijzen aan zijne hooge waar
digheid . verschuldigd, ontving. 
Deze vorst ging vervolgens den 
Paus te Genua bezoeken, volgde 
hem naar Savona,' en bewees 
hem alle onderscheiding en hoog
achting. Deze beide doorluch
tige personen hadden dikwerf 
bijeenkomsten, daar zij door 
eene wederkeerige vriendschap 
en achting tot eikanderen gelokt 
werden. Op zekeren lijd, dat 
Z. H. te voet door eene straat 
der stad ging, en door VICTOR-
EMMANÜEL ontmoet werd, viel 
laatstgenoemde op zijne knieën 
en bewees alzoo openlijk aan 
het hoofd der Kerk zijne hulde. 
Toen Pms VII naar Rome terug
keerde, trok deze waardige op
perpriester, getroffen door de 
godsvrucht van den koning van 
Sardinië, door Turin, en werd 
er met de zelfde onderscheidingen 
als de eerste maal ontvangen. 
VICTOR-EMMANDEL, op zijnen 
troon hersteld, wijdde zijne zorg 
aan den bloei der godsdienst. 
Hij verzocht aan den Paus de 
herstelling van verscheiden bis-
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dommen en de oprigting van 
nieuwe zetels. Hij trok de wet
ten in, die der Kerk schadelijk 
konden zijn, en stelde andere 
in derzelver plaats, die in een' 

, wijzer' geest waren ontworpen: 
hij voorzag in de begiftiging 
der bisschoppen, in de oprigting 
van seminariën, en in de hand
having der kerktucht, herstelde 
verscheiden religieuze orden, on
der anderen die der paters Je-
suiten, en gaf het voorbeeld in 
de stipte naleving der godsdien
stige gebruiken en voorschriften. 
Terwijl intusschen de revoluti
onaire geest, die in Spanje 
het oude , bestuur afgeschaft, 
en de Cortes hersteld had, ook 
de volken van Piémont kwelde, 
die de Spaansche constitutie wil
den aannemen, zoo deed "Vic-
IOR-EMMANDEL alles wat in zijn 
vermogen was, om deze bewe
ging tegen te gaan; maar wijl 
hij er niet in kon slagen, om 
den stroom te bedwingen, zoo 
deed hij den 13 Maart 1821, 
afstand van de regering, ten 
behoeve van zijnen broeder KA
KEL FELIX. Te vergeefs trachtte 
men hem van dit besluit terug-
tebrengen; hij verliet zijn paleis, 
terwijl hij zeide: » Dat hij met 
leedgevoel vertrok, een volk, 
dat hem zoo dierbaar was, niet 
gelukkig te hebben kunnen ma
ken." Na den inval van het 
Oostenrijksche leger in Piémont, 
en toen de rust hersteld was, 
verzocht zijn broeder hem, om 
de teugels van het bestuur we-
üflr in handen te nemen j 'Vic-
T°R-EMMANUEI, weigerde zulks 
^hter andermaal, en leefde verre 

van de -woelingen der wereld 
' verwijderd, geheel aan godsdien
stige oefeningen overgegeven. 
Het is in deze gesteldheid, dat 
hij door zijne laatste ziekte werd 
verrast, waarin hij zijnen moed 
en zijne onderwerping zoo zeer 
openbaarde. De aartsbisschqp 
van Turijn, die hem bezocht, 
gaf hem zijn' wensch te kennen 
van zijne smarten te mogen 
deelen, ten einde hem te ver-
ligten: » Ik zou die deeling 
niet verlangen," antwoordde hem 
de' stervende vorst. Hij over
leed in het kasteel van Monca-
glieri, den 10 Januarij 1824. 
Zijne Lijkrede werd uitgesproken 
door den abbé R E Ï , in eene 
plegtige dienst te Chambery, 
den 19 Februarij gevierd. Gedu
rende zijn geheele bestuur, toon
de 'VICTOR-EMMANÜEL goed,wijs, 
en een vriend der regtvaardig-
heid en godsdienst te zijn. 

VICTORIA. COLONNA, dochter 
van FABRICIUS COLONNA, een R.o-
meinsch heer, was gehuwd met 
FERDINAND - FRAKCISGUS D'AVALOS , 
(zie dat artikel), onderscheid
de zich in meer dan eene we
tenschap en muntte vooral uit 
in de dichtkunst. Na de over
winning > van Pavia, aan welke 
haar echtgenoot grootelijks deel 
had, deden Paus CLEMENS YU, 
en de Italiaansche vorsten, aan 
dien held het koningrijk Napels 
aanbieden, hetwelk zij aan het 
gezag van KAREL V wilden 
onttrekken; maar de edelmoe
dige vrouw deed haren echtge
noot het onregtvaardige en ge
vaarlijke dier aanbieding inzien, 

2 ,-
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en hield hem alzoo binnen de 
grenzen der gematigdheid en 
yoorzigtigheid. Deze wijze en 
geleerde heldin wilde, na den 
dood van D'AVALOS, dien zij 
in den bloei harer jaren verloor, 
geene der voordeelige partijen 
aannemen, welke haar werden 
aangeboden, en begaf zich, op 
het einde van haar leven, in 
het klooster van de H. MARIA. 
te Milane, waarin zij in 1541 
overleed. AUGUSTINUS NIPHÜS , 
PAUMS JOVIUS, de president 

DE THOU , MATTHEUS TOSCAMJS, 
JOZEF BETOSSI , LODEWMK JACOB , 
en verscheiden anderen hebben 
haar lof toegezwaaid. Men heeft 
van haar een schoon Latijnsch 
dichtstuk, waarin zij de helden» 
daden van haren echtgenoot be
zingt. 

VICTORIA, 
DE VICTORIA. 

Zie FRANCISCÜS 

VICTORINA (AURELIA) , keizerin 
in Gallië, moeder van den tiran 
VICTORINÜS, was de heldin van 
het Westen. Na zich aan het 
hoofd van een zeker getal le
gioenen te hebben geplaatst, 
boezemde zij aan dezelve zoo 
veel vertrouwen in , dat men 
haar de Moeder der legerscharen 
noemde, en haar voor Augusta 
uitriep. Zelve voerde zij de 
legioenen aan, met die bedaarde 
fierheid, welke zoowel het ken
merk van moed als van beleid 
is. _ Na haren zoon en haren 
klem-zoon VICTORINÜS te hebben 
zien omkomen, liet zij het kei
zerlijke purper aan MARIÜS en 
vervolgens aan den senator TE-
TRICUS geven, dien zij te Bor

deaux in 268 deed verkiezen, eene 
keuze die geen slecht denkbeeld 
van haar oordeel geeft. VICTO
RINA overleefde de benoeming 
van dien vorst slechts weinige 
maanden. 

VlCTORINUS .(MARCÜS PlABVO-
NIUS), zoon der voorgaande, 
voerde reeds vroegtijdig de wa
pens , en deed zich door zijne 
staat- en krijgskundige talenten 
algemeen hoogachten. Hij werd 
in 265 door POSTHUMIOS, tiran 
van Gallië, aan het rijksbestuur 
verbonden, en handhaafde zich 
in dien verheven rang tot in 
268, als wanneer een griffier, 
ATTICIÜS genaamd, wiens vrouw 
hij verkracht had, hem te Keulen 
met dolken liet doorsteken. — 
VICTORINÜS de Jonge, zijn zoon, 
dien hij tot keizer had doen 
verklaren, werd kort daarna 
mede vermoord. 

VICTORINÜS (Heilige), bisschop 
van Pettau in Opper-PannoniS 
(thans Stiermark), ontving de 
martelaars-kroon onder DIOCLE-
TIAMJS, in het jaar 303. Hij 
heeft veel geschreven over de 
H. Schrïftj maar wij bezitten 
van'hem slechts een stukje, 
getiteld Fabrica mundi, door 
WatiAM GAVE in het licht ge
geven, volgens een handschrift 
der bibliotheek van Lambeth, 
Bibl lat. t. 1. pag. 148. Dit 
boekske doet diegene betreuren, 
welke niet tot ons zijn gekomen. 
Ofschoon in eenen eenvoudigen 
stijl geschreven, is het belang
wekkend en vol geleerde aan
merkingen. Men heeft onder 
zijnen naam een Commentaritw 
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op het Boek der Openbaring in 
het licht gegeven; maar de 
bekwaamste critici zijn van ge
voelen, dat zulks niet datgene 
is, waarvan de heilige HIERONÏ-
ÏHJS gewag maakt, of indien het 
dit raogt zijn dat het dan zeker 
vervaJscht is. 

YICTOUINUS (MAÏUDS), een oude 
redekundige, wiens werken ge
vonden worden in Antiqui Rke-
tores latini, Parijs, 1699, in 
4.t0; Straatsburg, 1756, in 4.*° 

VlCTOUIDS ó f DE VlCTORHS 
(LEOUELLO), te Faënsa geboren, 
was hoogleeraar in de genees
kunde, te Bologna, alwaar hij 
m 1530 overleed. Men heeft 
>an hem: 1.° eene Verhandeling 
over de ziekten der kinderen, 
Venetië, 1557 in 8.™; — 2fi 
eene Praktijk der geneeskunde', 
hjolstadt, 1545, in 4.*», en 
tyon, 1546, in 8.v° Men vindt 
ér slechts de leer der Arabie
ren in. 

VlCTORIUS Of DE YlCTORIIS 
(BENEDICTÜS), een geneesheer van 
Faëma, in 1481 geboren ^bezat 
oe theoretische kennis zijner 
'wnst, muntte uit in de praktijk, 
en werd hoogleeraar in de ge
neeskunde te Bologna. Hij leefde 
n.og in 1651. Zijne werken 
z lJn: 1.° Be op ondervinding 
mgronde geneeskunde, in 8,™; 
~; 2.o de Grootepraktijk, Vehe> 
" e l562,2dl/ infol . ; -3.o 
r* ondeskundige raadgevingen, 
ln verschillende ziekten, i n 4 > 
en in 8.vo; __ 4.0 De morbo 
« w o liber, 1551, in 8.™ Hij 

was de neef van den voorgaande. 

VICTORIÜS (PETRUS) , een ge
leerde Florentijner, wiens Ita-
liaansche naam is "VETTORI, werd 
in 1499 geboren. Hij was zeer 
ervaren in de Grieksche en La-
tijnsche letteren ,/door COSMUS 
DE MEDICIS werd hij verkozen 
tot hoogleeraar in de zedekunde 
en welsprekendheid. VICTORIÜS 
verwierf eenen grooten roem, 
door zijne lessen en zijne wer
ken. Hij vormde beroemde leer
lingen, onder anderen den kar
dinaal FARNÈSE en den hertog 
van URBINO, die hem met wel
daden overlaadden. COSMUS TOS 
MEDICIS maakte op eene nuttige 
wijze van hem gebruik tot ver
schillende gezantschappen; en 
Juuus III verhief hem tot rid
der en gaf hem den titel van 
graaf. Hij overleed met goede
ren en eerbewijzen overladen, 
in 1585. Men beschouwt hem 
als een der voornaamste her
stellers der schoone letteren in 
Italië. Hij bezat eene bijzon
dere begaafdheid, om den tekst 
der oude schrijvers te verbete
ren , en weinig zijn er omtrent 
welke hij de fakkel der critiek 
niet ontstoken heelt. Men heeft 
van . hem : 1.° Beoordeelende 
aanteekeningen en Voorreden op 
CICERO , en op hetgene wat wij 
nog bezitten van VARRO , CATO , 
en COMJMELLA ; — 2.° acht en 
dertig boeken met Verschillende 
lessen, Florence, 1582, in tol.; 
een werk, waarin hij datgene 
verzamelt, wat zijne verschil
lende lezingen hem hebben aan
geboden; — 3.° Commentariën 
3 
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op de Staatkunde, de Redeneer-
kunde en de Wijsbegeerte van 
ARISTOTELES , 3 dl.n, in fol.; 
— 4.° Verhandeling over het 
aanlmeeken van olijfboomén,. 
•welke men vereenigd vindt met 
het werk van DAVAKZATI over 
den' wijnstok, Florence, 1734, 
in 4. l°; dit stuk is in hetTos-
kaansch geschreven j — 5.° eene 
Verzameling van Brieveh en 
Latijnsche Redevoeringen; — 6.° 
eene Vertaling en 'Commentariën 
in het Latijn, op de Verhan
deling over de redekunst van 
DEMETRIÜS PHALERIÜS. 

VICTORIUS of VETTORI (FRAN-
CISCOS), een beroemde oudheid
kundige in het jaar 1710, te 
Rome, uit eene aanzienlijke fa
milie geboren. Zijne diepe er
varenheid in de oudheid, deed 
hem tot den post van blijvend 
directeur van het museum van 
het Vatiliaan beroepen. Hij was 
lid van verscheiden geleerde ge
nootschappen van Italië. VETTORI 
overleed in 1778, en heeft nage
laten: l.o De velustate et forma* 
monogrammatis nomini's JESU , 
Rome, 1747, in 4.'°; — 2.<> Dis-* 
sertatio apalogetica de quibusdam 
ALEXAJNDRI SEVERI nnmismatibus, 
MA. 1749, in 4.<»; — 3.° 
Dissertatio philologica de museo 
etc, ibid. 1751, in 4.*» 

VIDA (MARCUS HIEUONYMUS), te 
Ormona, in 1470 geboren, be
gaf %kh nog zeer jong zijnde, 
in de congregatie der reguliere 
kanomken van den H. MARCUS 
te Manlm; eenigen tijd daarna 
verliet hy dezelve en ging naar 
Rome, alwaar hij in die der 

reguliere kanoniken van Latru
nen werd opgenomen. Door zijne 
begaafdheid voor de dichtkunst, 
bij LEO X bekend geworden, 
gaf deze Paus hem het prioraat 
van den H. SILVESTER, teTivoli. 
Het was aldaar dat hij aan zijne 
Christiade werkte, hetwelk ge
noemd kerk-hoofd hem gevraagd 
had. Nadat die Paus in 1521, 
overleden was, "wilde ook CLE-
MENS VII zijn beschermer zijn, 
en henoemde hem in 1532, tot 
het bisdom Alba aan de Tanaro. 
VIDA begaf zich naar zijn dio
cees, alwaar hij zich onder
scheidde, door zijne herderlijke 
wakkerheid, en alwaar hij zijne 
kudde evenzeer voorlichtte door 
zijne welsprekendheid, als door 
het voorbeeld zijner deugden. 
Deze prelaat overleed in 156(5, 
alzoo in den hoogen ouderdom 
van 96 jaren. De voornaamste 
zijner dicfrtstükken zijn: 1.° 
de Aria poëtica, die te Rome, 
in 1527, in 4.»°, in het licht 
verscheen, en in 1723, teO#-
ford in het zelfde formaat her
drukt is. . De heer BATTEUX 
heeft zijne Poëtica vereenigd 
met die van ARISTOTELES, HO-
RATIÜS en DESPRÉAUX, onder 
den titel van Quatre poétiques, 
in het licht gegeven, 1771, A 
dl.*, in 8.*°, en in 12.™° — 
Eene aangename verbeeldings
kracht, een vlugge en ongedwon
gen stijl, maken het dichtstult 
van VW zeer bevallig • Jfn 

vindt in hetzelve bijzonderheden 

vol juistheid en smaak, over 
de studiën des dichters, over 
zijn' arbeid over de door nem 
te volgen voorbeelden. Hetgene 
wat hij over de dichterlijke be-
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woording zegt, is met even zoo 
vele kracht als sierlijkheid voor
gedragen. — 2.° een dichtstuk 
over de Zijwormen, Lyon, 1537, 
en Bazel, zelfde jaar. I)it is 
het beste werk van VIDA. Het 
is naauwkeuriger en meer ge-
kuiscnt dan zijne overige voort-

i brengselen, en men treft meer 
dichlerlijks in hetzelve aan; — 

i 3." Scacchia ludus, een dicht-
; stuk over het schaakspel, dat 
I onder zijne gedichten den twee-
' den rang bekleedt: men vindt 
i hetzelve in de uitgave van Rome 

zper Poëtica, 1527j — 4.° 
Hymni de rebus divinis, Leu
ven,. 1552, in 4.t°; — 5.° 
Christiados lïbri sex, Cremona, 
1535, in. 4.*° Dit dichtstuk 

! heeft veel bijval gevonden; maar 
men heeft aan. den schrijver 

j verweten, dikwerf het gewijde 
! met het ongewijde, en de fa

belen der godenleer met de god-
spraken der profeten vermengd 

: te hebben; het is vol krachtige, 
ii 'veelomvattende en verheven 

denkbeelden. » "Vnu, zegt een 
kunstregier, is een der nieuwe 

| dichters, die de, versificatie van 
! "VIROIUDS het naaste bij zijn 

gekomen. Een opgetogen be-
; 'wonderaar, van dien vorst der 
; dichters zijnde, kent hij hem 
I van buiten, denkt slechts met 

zÜ«e uitdrukkingen, bootst al 
fijne vormen na; dikwijls ver
beeldt men zich VIRGIUUS zel-
v?n te lezen. Maar hij rekt 
2 p e denkbeelden uit, zijn rijk
dom is buitengemeen wijdloopig, 
en aijne al te menigvuldige na-

k volgingen geven aan z p e verzen 
c«a voorkomen van lapwerk 

(conto), Inlusschen VIDA is dich
ter, en waarlijk groote dichter. 
Hij is een groote mechanicus 
van verzen; en meer dan een
maal heeft hij, in zijne schoon© 
oogenblikken, het gelukkige genie 
van YIRGIMÜS, met de schitte
rende vruchtbaarheid van Ovi-
mus vereenigd." Zijne prozaïsche 
geschriften zijn: 1.°Zamenspra-
ken over de waardigheid der 
Republiek, Cremona, 1556, in 
8.vo- — 2.° Redevoeringen te
gen de' inwoners van Pavia, 
Parijs, 1562, in 8.T0, zeldzaam; 
— 3.° Synodale Constihitiè'n ; 
— 4.° Brieven, en eenige an
dere minder belangrijke geschrif
ten. De uitgaven zijner Ge
dichten, Cremona, 1550, ,2 'dl.*, 
in 8.vo, is volledig; zoo ook 

'die van Oxford, 1722, 1725 
en 1733, 3 dl.» in 8.v° 

VIDAL (PETRUS), een trouba
dour (oudtijds minnezanger in 

%Provence) der 13.fi eeuw, was 
de zoon van een' bontwerker te 
Toulouse, en verwierf eenen groo-
ten roem door zijne gedichten. 
De abbé MIIXOT heeft hem in het 
2.e dl., zijner Letterkundige ge
schiedenis der troubadours een 
belangrijk artikel toegewijd. Deze 
schrijver schildert hem als een 
zonderling mengsel van geest en 
ongerijmdheid, van wijsheid en 
dwaasheid, zoodat men hem, 
zegt een levensbeschrijver,, den 
don QOICHOT der troubadours zou 
kunnen noemen. Men vindt 
treffende overeenkomsten tus-
schen het karakter van PETRUS 
VIDAL en dat van POINSINET den 
bedotte (zie TOINSIKET A. A.H.)> 
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in het werk getiteld Fabliaux, 
door LE GRAND, l.e dl.RAYNonARD 
heeft in zijne Choix etc. (Keuze 
van -stukken der Troubadours), 
negen gedichten van VIDAL in 
het licht gegeven. VIDAL over
leed in 1229. — In het 3.° dl. 
der geschiedenis van den abbé' 
MILLOT, vindt men ook een 
artikel over RAIMOND VIDAL , 
een' anderen troubadour, waar
schijnlijk den zoon van den 
voorgaande. 

YIDAL (ARNOLD), een andere 
troubadour, die in de 14.« eeuw 
leefde. Hij was de eerste, zegt 
men, die in 1324, te Toulouse, 
den prijs der vrolijke wetenschap. 
(gaie Science) behaalde: deze 
prijs bestond in eene gouden 
violier-bloem. Men heeft hem 
met PETRUS VIDAL verward, toen 
men zeide dat een ridder hem 
de tong doorsneed, of, volgens 
anderen, doorboorde, •wijl hij' 
eene dame gelasterd had. Het 
is deze laatste die het dichtstuk 
schreef De la maneira de re
tireer la lengua (Over de wijze 
om de tong te beteugelen), waar
van men fragmenten vindt, in 
het bovenaangehaalde werk van 
B.AÏNÖUAHD. . 

* VIDUS-VIDIUS (GÜIDO-GÜIDI , 
meer bekend onder den gelati-
niseerden naam van), een be
roemde geneesheer, te Florence, 
m 1500 geboren. Hij oefende 
gedurende verscheiden jaren in 
zijne geboorteplaats zijn beroep 
uit, en werd algemeen vermaard: 
VIDÜS-VIDIÜS was zeer ervaren 
in de ontleedkunde, de kruid-
kunde, en in alle deelen der 

geneeskunst. FRANCISCÜS I be
riep hem aan zijn hof, en be
noemde hem , in de .plaats van 
den beroemden WILLEM COPP 
van Bazel, die in 1532'was 
overleden, tot zijnen lijfarts. 
Na den dood van dien vorst, 
in 1547, beriep COSMÜS I, groot
hertog van Toskanen, VIDIUS 
naar Florence terug, en belastte 
hem met het geven van openbare 
lessen in de geneeskunde, aan 
de hoogeschool van Pisa. Hij 
overleed in 1567, en zijne over
blijfselen werden naar Florence 
vervoerd. Zijne werken werden 
bijeenverzameld, en in 1614, 
in 3 dl.» in fol. in het licht 
gegeven, door zijn' neef VIDOS-
VIDIOS , die dezelve aan den 
groot-hertog COSMÜS II opdroeg. 
De bisschop van Asii, FRAN-
CISGOS PANIGAROLE , vervaardigde 
voor hem twee grafschriften. De 
Pruis KNOBELSDORF, noemt hem, 
in zijne Beschrijving van Parijs, 
een PODALIRIUS en een APOLLO, 
en zegt met opgetogenheid,» dat 
hij de Parken noodzaakte te 
spinnen, en den vrekkigen ACHE-
RON zijne prooi los te laten. 

VIEILLEVILLE (FRANCISCDS DE 
SCEPEAUX, heer van),-uiteen 
oud huis van Anjou, in 15U» 
geboren, was in het begin lui
tenant van de gendarmes-com
pagnie van den maarschalk van 
Saint-André, die hem aan het 
hof bekend maakte en er hem 
voorstelde. Hij was bij verschei
den belegeringen en gGvectl"£ 
tegenwoordig, en werd i n l ö ( ^ 
met den veldmaarschalksstat van 
Frankrijk vereerd. VIEILLEVILLE 
was niet minder geschikt voor 
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Laüjnsche verzen. Hij is den 
16 December 1821 in het col-
legie van Juilly overleden, en' 
heeft nagelaten: 1.° Henriados 
liber octavus, in 8.vo, zonder 
jaartal en naamloos: de Fransche 
tekst is tegenover de Laüjnsche 
verzen geplaatst, en aan het 
hoofd van dit stukje vindt men 
eene Epistola ad amwim (den 
heer E. SALVERTE); — 2.° Te-
lemachiados libros XXIV agal* 
lico sermone in latinum carmen 
transtulit S. ALEX, , VIEL , Lu-
tetim Parisiorum, typis Didot 
natu majorïs, 1808, in 12.mo; 
Secunda editio emêndata et ac-
curala, Parijs, 1814,in 12.mo; 
— 4.° Miscellanea latino-gallica, 
Parijs, 1816, in 12.™» Hierin 
vindt men den Telemachus eene 
vertaling in Laüjnsche verzen 
van de Reis naar het groote 
Karthuizer-klooster van pater 
MANDAR, eerst met het oorspron
kelijke gedrukt in 1782; eene 
uitmuntende Fransche vertaling 
van twee brieven en van de 
Ars poëticavan HORATIOS. enz. 

de onderhandelingen dan voor 
den oorlog. Hij werd door HEN
DRIK II gebruikt in vijf gezant
schappen , zoo in Duitscldand, 
als in Engeland en Zwitserland. 
Hij overleed in zijn kasteel van 
Duretal in Anjou, den 30 No
vember 1571. De Gedenkschrif
ten van zijn leven, doorVicEN-
TIÜS CARLOIX , zijn secretaris, 
zamengesteld, die in de oor
konden van dat kasteel in hand
schrift waren' gebleven, werden 
in 1757 te Parijs, door den 
Jesuit, pater GEIFFET , in 5 
dl.» in 8.vo, in het licht gegeven, 
dezelve bevatten hoogst belang
rijke bijzonderheden voor de 
geschiedenis van zijnen tijd. 

* VIEL (STEPHANUS BERNARDUS 
ALEXAWIER) , een oratorist, den 
31 October 1736, in Niemo-
Orleans geboren, was de zoon 
van een' bekwamen heelmeester 
die corresponderend lid der aka-
demie van wetenschappen van 
Parijs was. Naar Frankrijk, 
in het collegie van Juilly ge
zonden , volbragt hij er zijne 
studiën, begaf zich in de con
gregatie van het Oratorium, en 
werd groot-studie-prefekt. Na 
de vernietiging der kloosters, in 
1791, keerde hij naar Lonisiana 
t 6 r ug, vestigde zich te Ataca-
2>?s, alwaar hij zijne bediening 
uitoefende. In 1812, kwam hij 
w Frankrijk terug, en veree
n d e zich met verscheiden zij
ner oude orde-broeders, die zich 
weder met het bestuur van het 
pensionaat van Juilly belast had
den. Pater VIEL bezat eene 
bijzondere begaafdheid voor de 

* VIELMI (HIERONYMUS) , een 
geleerde Dominikaner, en bis
schop van Cilta-Nuova, te Ve
netië, in 1509 geboren. Zijne 
oversten zonden hem in 1538 
naar Padua, om er zijne theo
logische leergangen te maken, 
en hij onderscheidde zich daarbij 
zoo zeer, dat, na den afloop 
derzelve, hij met het onderwijs 
in de godgeleerdheid, werd be
last. Hij bekleedde achtereen
volgend verschillende leerstoelen, 
zoo te Padua, als te Venetië, 
en steeds met het beste gevolg. 

5 • ' - • ' 
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Pms IV belastte pater VIELMI 
met de uitlegging der H. Schrift, 
in het collegie van la Sapiencia. 
Hij benoemde hem tot bisschop 
van Argos, in parlibus infideli-
um, en zond hem in die hoe
danigheid naar het concilie van 
Trente. "VIELMI onderscheidde 
zich aldaar door zijne geleerd
heid, en door zijn' ijver ter 
verdediging des geloofs. Van 
het concilie teruggekeerd zijnde, 
werd hij tot algemeen vikaris 
en suffragaan van den bisschop 
van Padua benoemd. Op den 
13 Augustus 1560 benoemde 
de Paus hem tot bisschop van 
Ciüa-Nuova, in den Venetiaan-
schen Staat. VIELMI begaf zich 
naar zijn diocees, hetwelk hij 
wijsselijk bestuurde. Hij over
leed te Venetië, den 7 Maart 
1572, en liet de volgende wer
ken na: 1.° Oratio apologetica 
contra despectatores theologice, 
pmsertim scïwlastm habita Pa-
tam cuminterpretandi publicum 
munus auspicaretur anno 1544, 
Padm, 1564, in 4. t0; Venetië, 
1575, zelfde formaat; — 2.° 
De optimo episcopi munere, Ora
tio Patavii habita, III idus nov. 
1565. Ofschoon VIELMI toen
maals reeds bisschop was, was 
hij door den senaat van Venetië 
uitgenoodigd, om te Padua zijne 
lessen over de H. Schrift weder 
optevatten, en had welwillend 
aan deze uitnoodiging het oor 
geleend, in deze verhandeling 
bewijst hij dat de stand van 
openbaar hoogleeraar niet in het 
minst iiaa de bisschoppelijke 
waardigheid („ k o r t doet. Deze 
verhandeling werd gedrukt met 
net volgende werk? 1." De sex 

diebus eonditi orbis Hber, Ve-
netië, 1575, in 4 > Deze ver
handeling bestaat uit dertig lessen 
over het eerste hoofddeel van 
het boek Genesis; zij behoorden 
tot de verhandeling over de 
H. Schrift, door VIELMI, te 
Padua voorgedragen; — 5.° De 
D. Thomce Aquinatis dootrina et 
scriptis libri duo, Padua, 1564, 
in 4.to , Venetië, 1575, zelfde 
formaat; — 6.° Onuitgegeven 
Werken. 

* VIEN (JOZEF MAMA), herstel
ler der schilderkunst in Frank
rijk, te Montpellier, den 18 
Junij 1716, van weinig gegoede 
ouders geboren. Reeds in zijne 
vroegste jeugd leerde hij de tee
kenkunst. VIEN was een gebo
ren schilder. Daar hij geene 
roeping voor eenigen anderen 
staat gevoelde, verliet hij het 
kantoor van den procureur, bij 
wien zijne ouders hem geplaatst 
hadden , en begaf zich onder 
de -leiding van GIRAL » schilder 
der staten van Languedoc, bij 
wien hij vier jaren verbleef. Hij 
begaf zich vervolgens in 1741, 
naar Parijs, en kwam * in de 
school van NATOIKE. Reeds in 
het eerste jaar, behaalde hij den 
tweeden prijs van teekening vol
gens de natuur; in het volgende' 
jaar viel hem de eerste prijs 
ten deel, en in het 3.« jaar de 
groote prijs van schilderkunde. 
In 1744 begaf hij zich naar 
Rome-, alwaar hij vijf jaren ver
bleef. Behalve verscheiden stu
die-stukken, vervaardigde hij 
negen kerk-Schilderijen, waar
onder drie bijzonder groote, en 
zijn slapende kluitenaar, die 
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thans in het Louwe gevonden 
•wordt. Dit laatste stuk, dat 
men billijkerwijze bewondert, 
heeft de Fransche school tot het 
natuurlijke en eenvoudige te-
ruggebragt. VIEN kwam in 1750 
te Parijs terug en hield zich 
bezig met de schoone schilderij 
der Inscheping van de H. MAR-
THA, die hem tot lid deed be
vorderen der akademie van schil
derkunst. Voor zijne opneming 
in dezelve vervaardigde hij zijnen 
DJEDALÜS en ICAMJS. t Daarna 
viel hem de eer ten deel van 
tot eersten schilder des konings 
van Frankrijk, en tot ridder 
der orde van den H. Micmëi. 
benoemd te • worden ; in 1771 
werd hij benoemd tot directeur 
der akaclemie van Frankrijk te 
Rome. Hij kwam in die hoofd
stad der schoone kunsten in 
1675, 25 jaren na dezelve als 
pensionaris verlaten te hebben. 
Kort voor het uitbarsten der 
Fransche omwenteling in Parijs 
teruggekeerd , bragt hij nieuwe 
werken ten uitvoer,die zijnen 
roem steeds vermeerderden. De 
omwenteling stiet hem uit zijne 
betrekkingen, maar onder het 
consulair en keizerlijk bewind 
steeg hij ten toppunt van eer. 
üy werd lid van het Instituut, 
senateur en graaf. Onder zijne 
overige schilderijen, merkt men 
vooral op de Romeinsche hoofd
man, het rvonderdadige Sehaaps-
wd (JOAN V); in deze beide stuk-
ten herinnert hij aan de wijze 
van GUIDO en GUERCINO; VEMJS, 
°P de wateren enz. De schilde"-
rij» welke hij voor de kerk van 
St. Germain VAuxerrois ver
vaardigde, en die men h Ban-

nière heeft bijgenaamd, wordt 
voor zijn meesterstuk gehouden. 
Men verbeeldt zich er het penseel 
van GUIDO en DOMEMCO in we
der te vinden. De schilderij 
van MARS en YENUS , sloot, om 
zoo te spreken, het schoone 
tijdperk van zijn talent. - Van 
dit tijdstip af nam hij den smaak 
aan van den beroemden CAÏLUS, 
,een' vurigen bewonderaar van 
het oude, en schilderde kleine 
•stukken, welke men beweerde 
in de Grieksche genre te zijn, 
en die op het eerste gezigt door 
de bevalligheid en het liefelijke 
van het onderwerp bevielen. Zijn 
penseel, dat zoo schitterenden 
krachtvol was geweest, werd 
zacht en gedwongen. Hij scheen 
echter zijne eerste kracht weder 
te hernemen in zijne schilderij 
der Prediking van den H. Dio-
NYSIÜS, die hij, in mededinging 
met DOVEN, voor de St. Rochus-
kerk vervaardigde. VIEN vormde 
beroemde kweekelingen, onder 
welke vooral moeten genoemd 
worden-. DAVID , VINCENT , LE-
MONNIER enz. Hij overleed te 
Parijs, den 27 Maart 1809. 

* VIEN (MAMA THERESIA RE-
BOUL), vrouw van den voorgaande 
was de kweekelinge van haren 
echtgenoot: zij bezat vele be
gaafdheid in het schilderen van 
vlinders en vogelen. Hare stuk
ken werden zeer gezocht, vooral 
in Rusland; alwaar zij het kei
zerlijk kabinet versieren. Zij 
werd in 1757 als lid der aka
demie van schilderkunst aange
nomen , en overleed in 1805.» 
in den ouderdom van 77 jar«9» 
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VIENNE (JOANNES DE), in het I 
Latijn DE VIANA , te Bayeux, 
uit eene oude, doch van de 
•volgende verschillende familie 
geboren, werd bisschop van 
Avranehes ,• daarna van Terou-
ane, en eindelijk, in 1334, 
aartsbisschop van Reims. Hij 
is de eerste aartsbisschop die tot 
dien stoel is gekomen door de 
pauselijke voorbehoudingen. Hij 
was in 1346, bij den noodlot-
tigen slag van Crécy tegenwoor
dig , en vergezelde getrouwelijk, 
koning PHILIPPUS VANVALOISOP 
zijne vlugt. Hij zalfde deszelfs 
zoon, koning JOANNES I I , den 
28 Augustus 1350, en-de ko
ningin JOANNA van Bologne, zijne 
echtgenoote, den 21 September 
daaropvolgende, en overleden 
in 1351. 

VIENNE (JOANNES DE), heer 
van Rolans, Clervanx, Montbis 
enz. admiraal van Frankrijk, 
ridder van de orde der Annon-
ciade, uit een der oudste hui
zen van Bourgondië, werd in 
1322 geboren. Nog zeer jong 
zijnde, maakte hij den oorlog 
van Vlaanderen mede, en werd 
na den voor Frankrijk onge-
lukkigen slag van Crecij, tot 
gouverneur van Calais benoemd, 
dat door EDUARD III , in 1347 
belegerd werd. Het Was niet 
dan in den uitersten nood, en 
na verloop van een jaar, dat 
hij.deze plaats overgaf. De ko
ningen, KAKEL V en KARELVI, 
onder welke hij de wapens 
voerde,. moesten zijne dapper
heid prijzen. Hij deed in 1377 
eene landing ia. Engeland, ver
overde en verbrandde Bye, plun-

I derde het eiland-Wight èn ver
scheiden steden, met tien mijlen 
lands, en maakte er eenen groo-
ten buit. In 1380 stevende hij 
met zestig schepen naar Holland) 
welke schepen, vereenigd, met 
die der Schotten, in delersc/te 
zee staken, en de stad Penreth 
verbrandden. Zijn slecht gedrag 
maakte een einde aan zijne over
winningen. Smoorlijk verliefd 
op eene bloedverwante van den 
koning van Schotland, gaf hij 
geschenken en een feest aan 
zijne minnares. Dit hof, weinig 
gewoon aan dergelijke hoffelijk
heden , was er zoo zeer door 
beleedigd, dat, ware de min
naar niet met overhaasting naar 
Frankrijk teruggekeerd, hij zijn 
leven aan het grootste gevaar 
zou hebben blootgesteld. Nadat 
de oorlog tegen de Turken be
sloten was, behoorde hij tot het 
getal der Fransche heeren, die 
den koning van Hongarije te 
hulp snelden. In den slag van 
Nicopolis voerde hij het bevel 
over de voorhoede en sneefde 
in denzelven, in 1396, met de 
wapens in de hand, en met 
hem twee duizend edellieden. 

* VIENNE (FRANCOIS-GENEVIÈVE 
GHARLEMAGNE CAMILLE , graaf 
DE) , een beroemd officier, laatste 
afstammeling van den voorgaan
de, werd in 1798 geboren/Ten 
gevolge der uitwijking zijner 
ouders, zag hij zich van alle 
fortuin ontbloot, en had hij 
zijne bevordering enkel aan zich-
zelven te danken. DE VIENNE 
kwam vroegtijdig onder de pages 
of staatjonkers van BONAPARTE, 
maakte verscheiden veldtogten 
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mede, en* verkreeg op het slag
veld van Dresden, het kruis van 
eer. In 1814, tot luitenant van 
den jagtstoet des konings be
noemd, werd hij in 1828 bevel
hebber deszelven, en overleed 
den i ((November deszelfden jaars 
te Fontainebleau, na de troost-
middelen der godsdienst, ontvan
gen te hebben. 

"VIENISE (dom KAKEL JOANNES 
BAPTISTA D'AGNEAUX DE). —Zie 
AGNEAUX. 

* VIENNET (JACOBDS JOZEF), 
den 14 April 1754, inLangiie-
doc, uit eene oorspronkelijk 
Italiaansche familie geboren, be
gaf zich in-1774, .onder het 
Languedoc- dragonder-regiment, 
en maakte, als tweede luitenant, 
den zevenjarigen oorlog mede. 
Nadat dit corps bij den vrede, 
was afgedankt, leefde hij tot op 
de Fransche omwenteling in de 
afzondering; op dat tijdstip ech
ter tot burgerlijk officier te Be-
ziers, en later door het Hérault-
dep.t tot afgevaardigde bij de 
wetgevende vergadering en na
tionale conventie benoemd. In 
het proces des konings drukte 
hij zich aldus over het vraag
punt der onbevoegdheid ui t : 
» Ik vermeen bewezen te hebben, 
dat LODEWIJK eerst heeft opge
houden koning te zijn, op het 
tijdstip, waarop gij het koning
schap hebt vernietigd. Ik ver
meen alsnog, dat hij niet als 
eenvoudig burger kan geoordeeld 
worden' . . . . Ik ben steeds 
van gevoelen geweest', dateene 
vergadering van wetgevers, zich 
niet als eene regtbank kan op

werpen; dat hetzelfde ligchaam 
niet gelijktijdig de regterlijke 
en wetgevende magt kan uitoe^, 
fenen; dat deze opeenstapeling 
van • magten eene wanschapen
heid zoude zijn." VIENNET stemde 
vervolgens voor de beroeping op 
het volk, voor de opsluiting en 
voor het uitstel. Zoo lang als 
hij lid van verschillende wetge
vingen was, hield hij zich on
ophoudelijk bezig met de uit-
schrapping der hem aanbevolen 
uitgewekenen, met het ontruk
ken van slagtoffers aan de re
volutionaire regtbanken, enmet 
het ontheffen van het beslag op 
de goederen der bannelingen ge
legd. Met één woord, hij hield 
niet op tegen de meest opge^ 
wonde en bloeddorstige partij 
te worstelen. Bij zekere gele-, 
genheid, wierp hij in een ge
schil MARAT van de tribune en 
werd alzoo den volgenden dag, 
in het dagblad van dien dema
goog aangeduid, als een vijand 
der natie en een koningsgezinde. 
Hij droeg er voornamelijk toe 
bij, om zijn departement voor 
de verschrikkelijke commissie 
van Orange te behoeden, welke 
VOULAN». er wilde invoeren, om 
400 verdachten, in de gevan
genissen van Hérault opgesloten, 
te vonnissen. In zijne hoeda
nigheid van oud-officier der rui
terij , werd VIENNET met hel re-
monteren der troepen belast, en 
in deze netelige betrekking leg
de hij bewijzen van degestreng-
ste regtschapenheid aan den 
dag. In 1798, keerde hij naar 
zijne haardstede terug, armer 
dan hij dezelve -verlaten bad. 
en overleed in zijne vreed«s« 
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afzondering, door al degene be
treurd, die hem gekend hadden, 
den 12 Augustus 1824. — Zijn 
broeder ESPRIT VIENNET, die 
gedurende 40 jaren pastoor der 
parochie van St. Mery, te Pa
rijs, ïs geweest, legde den eed 
af op de burgerlijke constitutie 
der geestelijkheid, maar hij wei
gerde constitutionneele bisschop 
van Parijs te zijn, daar hij 
zeide nimmer eenen stoel te 
willen bekleeden waarvan de 
titularis nog in leven -was. Hij 
overleed in 1796, na in het 
klooster zijner kerk een zieken
huis te hebben, gesticht. 

"VIÈTÈ (FRANCISCUS), rekwest
meester der" koningin MARGARE-
TSA, te Fontenai in Poitow, in 
1540 geboren, heeft zich be
roemd gemaakt door zijne erva
renheid in de, wiskunde. Hij 
is de eerste, die zich in de 
algebra, van de letters van het 
alphabet bediende, om de be
kende grootheden aanteduiden, 
en gaf door uitvindingen eenen 
nieuwen vorm aan de stelkunst. 
Nog heeft men hem de meting 
der hoeksneden te danken, vol-, 
gens welke men de verhouding 
der hoeken, door de verhouding 
der zijden oplost. Daar VIÈTE 
had ingezien dat in den Grego-
riaanschen kalender, verscheiden 
fouten voorkwamen, die ook door 

. anderen reeds waren opgemerkt, 
zoo vervaardigde hij eenen nieu
wen, dien hij in 1600, in het 

i «Ao 8af" V l è , r E overleed in 
lt>0.*. m heeft in het licht 
gegeven <te Vwhmdelim over 
de wiskunde van AtoLLomos 
van Perga metcomtuentariën, 

onder den naam van APOUONIUS 
GALLUS, .1610, in 4.*» Zijne 
werken werden in 1646, door 
FRANCISCUS SCHOOTEN gezamen
lijk in 1 dl. in fol. in het licht 
gegeven. 

VIEÜSSENS (RAIMOSD DE)," een 
arts, inRouerguegeboren,werd 
geneesheer des konings, en, in 
1688, lid der akademie van we
tenschappen; reeds sedert 1685 
was hij zulks van de konink
lijke maatschappij van Londen. 
Men heeft van hem; 1.° iVe-
vrographia universalis, Lyon, 
1685, in fol.; 1761, in fol., 
en Toulouse, 1775, in 4.*» Het 
ontleedkundige gedeelte van dit 
werk wordt zeer ,op prijs ge
steld; maar de Physiologie die 
bijna de helft des boekdeels be
slaat, wordt zulks in geenen 
deele en verdient het ook niet; 

2.° De mixlis.principiis et 
de natura fermentationis, Lyon, 
1686, in 4.*>; een werk, waar
aan een slecht onthaal te beurt 
viel, en dat thans geheel ver
geten is; — -3.° Dissertahon 
etc. (Verhandeling over de extrac
tie van het sout-suur uit het 

tbloed), 1688, in 12.m°; — «-0. 
Novum vasornm corporis lammi 
systema, Amsterdam, 1705, in 
12,moj _ Ö.O Traites etc [Ver
handelingen over het hart, het 
oor en de vochten), in 4. t0; — 
6.° Expériences [ etc. (Proe/ne-
tninqen op de ingewanden). Pa-
rijs',1755, in 12.™°; -1.o Traite 
etc. {Verhandeling over de inwen
dige ziekten), waarbij men zijne 
Nevrographie (beschrijving der 
zenuwen) en zijne Verhandeling 
over de vaten van het mensene-
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lijke ligchaam gevoegd heeft, 
4 -dl.» in 4.t° Zijn kleinzoon 
is de uitgever van dit werk ge
weest, dat eerst in 1774.inhet 
licht is verschenen. Zijne laatste 
werken toonen aan, dat hij zich 
van den stelsel-geest had ont
daan, welke hem langen tijd 
beheerschte. De schrijver, door 
de jicht gekweld, had Ponj's 
verlaten, om te Montpellier, 
verre van het gewoel der hoofd
stad verwijderd, te leven. Hij 
overleed aldaar, in 1715. 

• ViEUvitLE. — Zie C E R F . 

* VlECVILLE (MATHDMN J Ü L I O S 

ANNA MICAULT DE LA) , den 16 
April 1755 te Lamballe gebo
ren, begaf zich'in 1773 onder 
de lijfwacht van den graaf van 
Artois, en werd gedurende de 
Fransche omwenteling in de ge* 
vangenis geworpen. Aan de 
vrijheid teruggeven bekleedde 
hij tot op de restauratie geener-
lei betrekking meer. Na dit 
tijdstip was'.hij eenigen tijd 
officier onder de, lijfwacht van 
MONSIEUR. Hij was het, die in 
1804, te Montmartre, de Asile 
de hprovidence (schuilplaats der 
voorzienigheid), een toevlugts* 
oord voor oude lieden van bei
derlei geslacht, slichtte; hij be
stuurde dit gesticht, dat bij eene 
^omnldijk ordonnantie van den 
** December 1817 erkend werd. 
L* VIEDVILLE was daarenboven 
°°k administrateur van het Ge-
nootschap der voorzienigheid, 
«etwelk ten doel heeft, het 
D°vengemelde gesticht te onder
e n e n , en jeugdige weezen te 
Verzorgen. Hij werkte ook mede 

aan de oprigting der Vaderlijke 
associatie dei' ridders van den 
ïï. LODEWIJK. Zijn dood, te 
Parijs, den 24 December 1829, 
voorgevallen, was, even als zijn 
leven, christelijk en stichtend. 

VIEYRA (SEBASTIAAN) , te Cas-
tro-Dayro, in Portugal geboren, 
begaf zich in 1591, 16 jaren 
oud zijnde, onder de Jesuiten, 
en ondernam in 1614, met 
een aantal missionarissen de reis 
naar Japan. Hij ging vervolgens 
naar de Philippijnsche eilanden, 
en keerde daarop naar Rome 
terug, om den Paus met den 
treurigen toestand der Kerk van 
Japan bekend te maken. UR-
BANÜS VIII ontving hem met 
onderscheiding, gaf hem breven 
voor verschillende gewesten van 
Japan welker herders hem ge
schreven hadden, en vermaande 
hem, om tot in den dood de 
vijanden des geloofs, in dit 
nieuw ontgonnen veld ie be
strijden. Na verscheiden moei-
jelijkheden en bekommeringen, 
kwam hij, onder de vermom
ming van een Sineesch matroos, 
én in hoedanigheid van provin
ciaal zijner orde, en adminis
trateur van het bisdom Japan, 
in dat rijk. In weerwil aller 
voorzorgen om niet erkend te 
worden, werd hij zulks echter 
dadelijk, eerst te Nangasacki 
gevangen gezet, en van daar 
naar Omura vervoerd. De kei
zer wilde hem zien, en men 
geleidde hem naar Jedo. Hy 
vervaardigde er een geschrift ler 
staving dor waarheid van de 
Catholijke godsdienst, waar°*f* 
de vorst zoo getroffen «*»-/ 
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dat hét gerucht zich verspreidde, 
dat hij op het punt stond om 
de christelijke godsdienst te om
helzen 5 maar deze wellustige 
en bloeddorstige dwingeland (zie 
XOGUNSAMA II), was zulks niet 
waardig. Een zijner oomen,die 
hem willekeurig bestuurde, be
woog hem het doodvonnis tegen 
pater VÏEYUA, en de overige 
missionarissen, die met hem in 
hechtenis waren genomen, te 
onderteekenen. Tot de kuilstraf 
veroordeeld, werd pater VIEYUA, 
die men na verloop van vijf 
dagen, nog frisch en gezond , 
in de foltergroeve vond, den 6 
Junij 1634, levend verbrand. 

YIEYRA (ANTOKHJS), te Lissa
bon, den 6 Februarij 1607 uit 
eene aanzienlijke familie geboren, 
door zijne ouders naar Brazilië 
gevoerd, werd hij er zoo zeer 
getroffen door den arbeid der 
Jesuiten, ter voortplanting des 
geloofs in dat gewest, dat hij 
zich in 1623 in hunne maat
schappij deed opnemen. Naar 
Portugal gezonden, predikte hij 
aldaar meteenen buitengewonen 
roem. PHIUPPÜS IV, die in hem 
nog andere talenten ontwaarde, 
gebruikte hem tot de gezant
schappen van Engeland en Hol
land. Naar Rome beroepen, 
vierde hij aldaar op nieuw den 
teugel aan zijne begaafdheid voor 
den kansel; maar het verkeer 
onderde wilden van Brazilië 
was. hein dierbaarder dan de toe-
juichingGia, Welke hem in de 
hooidstad der christen-wereld 
ten deel vielen. Hij verzopht 
om naar hen terugtekeeren, 
en kwam aldaaf aan, den 22 

October 1652. Hij doorkruiste 
deze uitgestrekte gewesten, ter
wijl hij eene ongeloofelijke me
nigte wilden bekeerde en on
derwees. Nadat zijne krachten 
uitgeput waren, en hij het gezigt 
verloren had, begaf hij zich 
naar de Allerheiligen-Baai (Ba-
Ma de Todos os Santos), alwaar 
hij, met behulp van een' zijner 
orde-broeders, de laatste hand 
legde, aan een sedert lang door 
hem begonnen werk, getiteld: 
Clavis prophetarum. Hij over
leed den 18 Julij 1667. Het 

'cathedraal-kapittel was bij zijne 
begravenis tegenwoordig, en zijn 
lijk werd gedragen door den 
gouverneur van Brazilië, zijn' 
zoon, den bisschop van St. Tho
mas en twee andere groote hee-
ren. Zijne Leerreden zijn te Lis
sabon gedrukt, 1673—1693,12 
dl.» in fol. Men kan dezelve 
als het best beschouwen, water 
in het Portugoesch geschreven 
is. In het Spaansch vertaald, 
zijn dezelve in 21 dl.11 ia fol, 
in het licht gegeven. Zijn Cla
vis prophetarum verscheen te 
Rome in 1723. • 

* VIGÉE (LODEWUK WILLEM 
BERNAUDOS STEPBANUS), een let
terkundige in 1753 te Parijs 
geboren, wijdde zich aan de 
dichtkunst toe en vondeenigen 
bijval op het tooneel. Hij had 
reeds verscheiden blijspelen en 
andere werken'geleverd, toen, 
hem de. eer te beurt viel van, 
kabinets-secretaris van MADAME , 
echtgenoote van Monsgr. den 
graaf van Provenee, later LODE-
WIJK XVIII, te worden. Toen 
de omwenteling uitbarstte, was 



V I G. 385 

Inj zeer bezorgd, om zich van 
de openbare zaken verwijderd 
te houden; desniettegenstaande 
werd hij onder het schrikbe
wind als verdacht beschouwd, 
en kwijnde hij verscheiden maan
den in.de gevangenis. Na zijne 
vrijheid terug te hebben beko
men, werd hij begrepen onder 
de geletterden, aan welke de 
conventie, in 1794, gratifica-
tiën verleende; hij bekwam 
voor zijn aandeel 2000 fran
ken. VIGÉE volgde LAHARPE op 
in het Atheneum van Parijs, 
alwaar hij, eenen letterkundigen 
cursus gaf, welke bij die van 
zijnen voorganger verre moest 
onderdoen. Ondanks dezen ge-
ringen bijval, herhaalde hij den
zelfden leergang in de kostschool 
van den heer LEMOINE , en in het 
akademisch instituut der Vier-
Natiën. Gedurende de omwen
teling had hij slechts eenen 
lierzang aan de Vrijheid ver
vaardigd , ' doch in verscheiden 
zijner geschriften betaalde bij 
aan BONAPARTE de schatting van 
lof, die bijna geen dichter noch 
redenaar hem durfde weigeren. 
Ofschoon verscheiden zijner za-
wenstellingen niet ontbloot zijn, 
van verdiensten, vooral zijne 
verstrooide gedichten, ontwaarde 
^ n in dezelve echter altijd eene 
neiging om den sterken geest 
te spelen. Hij bewonderde DO-
KAT̂  wiens gebreken hij navolgde. 
VIGEE overleed in zeer christe-

J820. Toen hij zijn einde voelde 
naderen, wilde hij zijne hand-
scliriften nazien, verscheiden 
«erzelve, welke zijn geweten 

XXIV DEEL. . 

niet kon goedkeuren verscheurde 
hij, of liet hij verbranden. Lo-
DEWIJK XVM benoemde hem 
tot lector des konings, en tot 
ridder van het legioen van eer. 
Van de menigvuldige doorhem 
hagelatene geschriften, willen 
wij slechts' noemen: 1.° (Eu-
wcs etc. (Mengehuerken, bevat
tende NINON DE LENCLOS , blijspel 
in één bedrijf en in venen, ge
volgd door losse diclitstukjes), 
1797, in 8.™.; — 2.° Discours 
etc. {Verhandeling door de aka-
demie van Montauban bekroond, 
over deze prijsvraag: In hoe 
verre is de hekelende critiek 
nadeelig voor de talenten)? 1807; 
— 3.o Discours etc. (Berijmde 
toespraak aan den koning van 
Rome), 1811; — 4.o ld Ten-
dresse etc. (de Kinderlijke tee-
derheid), een dichtstuk, Parijs, 
1812, in 16.mo, met plt.«, 2.<= 
uitgave, 1816; — ö.° Poésies 
(Gedichten), 5.e uitgave, Parijs, 
1813, in 8.vo; — 6.o Proces 
en dood van LODEWMK XVI, 
enz. enz. VIGÉE schreef met 
gemakkelijkhéid, en in zijne 
dichtstukken komen zeer beval
lige onderwerpen voor, die vol 
dichtvuur, en even zoo schoone 
als oorspronkelijke beelden zijn. 

VIGENÈKE (BLASIUS DE) , se
cretaris van den hertog van Ne-
vers, later koning HENDRIK III, 
in 1522, te Saint-Pourcain in 
het Bourbonnesche geboren, en 
te Parijs, in 1596 overleden, 
is een even zoo onbevallige als 
getrouwe vertaler. Zijne over
zettingen zijn tegenwoordig in 
minachting, intusschen stelt 
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men eenig belang in de aantee-
keningen, waarmede dezelve 
vergezeld gaan: de overige ver
talers hebben er gebruik van 
gemaakt, doch zich daarbij in 
acht genomen om de verpligting 
te doen kennen, welke zij aan 
hem hadden. De werken van 
VIGENÈRE zijn: l.o Fertalingen 
der Commenlariën van CAESAR 
en der geschiedenis van TITDS 
LIVIBS ; - r 2.° eene Verhande
ling over de cijferlelters, 1586, 
in 4.toj — 3.° eene andere over 
de Kometen, in 8.T°; — 4.° 
eene derde over het Vuur en 
het Zout; en verscheiden andere 
minder beduidende geschriften 
en vertalingen. 

VIGIER (FRAUCISCOS) , een Je-
suit van Rouanen, onderwees 

•de rhelorica te Parijs, alwaar 
hij in 1647, in den ouderdom 
van 57 jaren overleed. Door 
zijne werken had hij zich eenen 
billijken roem 'van geleerdheid 
verworven. Men heeft van hem: 
.l.o eene uitmuntende Laüjn-
sche Vertaling der•Evangelische 
voorbereiding en betooging van 
EÜSEBIDS , met aanteekeningen, 
Parijs, 1628, 2.dl,*, in fol; — 
2.° eene verhandeling de Idio? 
tismis prwcipuis, linguce gr mem, 

. 1632, in 12>> en Leyden, 1766, 
in 8.fo Deze schrijver was in 
genoemde taal zeer ervaren. 

VWILANTIUS , een Galliër, te 
CaUgluri, een klein -vlek bij 
Comminges geboren, werd pas
toor eener parochie van het 'di
ocees van Barcelona in Kalalo-
me. Zijne geleerdheid en zijn 
geest bragien hem in betrekking 

met den H. PAUUNÜS , die hem 
zeer wel ontving en hem aan 
den H. HIERONYMÜS aanbeval. 
Deze kerkvader was toenmaals 
in Palestina, werwaarts VIGI-
LANTIOS besloot"zich te begeven, 
ten einde de heilige plaatsen te 
bezoeken. Nadat de godvruch
tige en beroemde kluizenaar 
vernomen had, dat hij gevaar
lijke dwalingen verspreidde, dat 
hij zich verzette tegen de ver-
eèring der martelaren, dat hij 
den ongehuwden staat verwierp, 
het maagdelijk leven verachtte, 
enz. Schreef hij tegen hem met 
eene nadrukkelijke kracht; dit 
is een der hevigste stukken van 
de werken dezes kerkvaders. 
"VIGILANTIUS speelde den schoe
nen geest j hij was een man die 
schimpschoten gaf,-en die niet 
redeneerde. Hij stelde eenen 
kwinkslag boven eene bondige 
redenering, en hij randde alle 
onderwerpen aan, waarin hij 
slechts eenige stof tot kwade 
scherts kon vinden. Zijn leven 
was naar zijne dwalingen afge-, 
roeten; hij filozofeerde slechts, 
zegt de H. HIERONTMUS, tusschen 
kannen en glazen en lekkere 
spijzen, en zijne geschriften zijn 
in zeker opzigt de vrucht zijner 
dronkenschap. Een aartsketter 
der laatste eeuwen geleek hem 
bijzonder in dit punt, zoo wel 
als op JOVIMANÜS (zie dat arti
kel), en men kan op de meeste • 
der dogmatiserende seclarissen, 
dit gezegde van den H. kerk
leeraar toepassen: Tales habet 
adversarios Ecclesia, hi duces 
contra martyrum sanguinem di-
micant, hvjusmodi oratores con
tra apostolos pertonant-! 
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VIGILIDS (Heilige), werd in 
385, op den bisschoppelijken 
stoel van Trente verheven. Hij 
schreef aan den heiligen AMBRO-
SIOS, zijnen aartsbisschop, om 
hem gedragsregels Ie vragen en 
deze groote prelaat voldeed aan 
zijn verlangen. VIGILIUS belastte 
SISIKNIDS, MARTÏRIÖS en ALEX-
AKDER, om aan de bekeering 
der afgodendienaars van zijn 
diocees te arbeiden; niet lang 
duurde het of zij verdienden de 
martelaars kroon, en de deugd
zame bisschop zond het Verslag 
van hunnen dood aan den hei
lige SIMPLICIANUS , opvolger van 
den H. AMBRÖSIUS , en aan den 
H. CHRYSOSTOMUS. Men vindt 
hetzelve in de Aeta sincera 
Martyrum van . dom RUINART , 
blz. 684; en in de Aeta sanc-
torum. Hij beschouwde hunnen 
roem met eene heilige afgunst, 
en had het geluk, om in het 
jaar 400 dezelfde kroon te er
langen. • ' . ' . . ' 

VIGILIUS van Tapsus, in de 
16.o eeuw, bisschop dier stad, 
in de provincie- Bysacum, • in 
•dfrika, nam den naam der 
beroemdste kerkvaders aan, en 
wederlegde onder, die vermom-
"üog de ke'lers van zijnen tijd, 
hetzij om zijn* naam bedekt te 
houden, dien het niet altijd 
voorziglig is aan sektarissen te 
openbaren, hetzij om daardoor 
fe strijdigheid der kettersche 
eer met die der kerkvaders aan 

{e duiden. Deze vrome list bragt 
eene groote Verwarring teweeg 
"i de werken der eerste kerke-
'J)ke schrijvers, en het kostte 

vele moeite, om diegene Ie er
kennen , welke werkelijk van 
VIGILIUS waren. De vijf boeken 
tegen EUTYCHES zijn hem altijd 
toegeschreven. Hij vervaardigde 
dezelve te Konstantinopel zijnde, 
en wijl hij aldaar eene volmaakte 
vrijheid genoot, achtte hij het 
niet noodig zijnen naam te ver
bergen. Pater QDESNEL noemt 
hem als schrijver van het Sym-
bolum, dat den naam van den 
heiligen ATHANASIUS draagt, en 
zulks is niet zonder grond. Zijne 
werken, en die, welke men 
hem toeschrijft, werden te Bi-
jon, in 1665, in 4.*°, gedrukt. 

VIGILIUS, Paus, en een oor
spronkelijke Romein, was nog 
slechts diaken, toen hij Paus 
AGAPETOS naar Konstantinopel 
vergezelde. THEOBORA , de vrouw 
van keizer JUSTINIANUS , beloofde 
hem, van hem op den Stoel 
van den H. PETRUS te doen 
plaatsen, mits hij zich verbond, 
om de akten te vernietigen van 
het concilie van Konstantinopel, 
van het jaar 536, tegen ANTHI-
MIUS van Konstantinopel, SEVE-
RUS van Antiochië, en TIIEODO-
SIUS van Aleosandrië, die, we
gens hunne verkleefdheid aan 
het eutychianismus, afgezet wa
ren. VIGILIUS beloofde alles, 
en werd in 537, zelfs nog bij 
het leven van SILVERIUS , die in 
ballingschap werd gezonden, tot 
Paus verheven. Deze klaarblij
kelijk onwettige verheffing, werd 
bekrachtigd na den dood van 
het ware Hoofd der Kerk, ia 
538 voorgevallen (zie SILVERIUS). 
VIGILIUS scheen in het begin de 

2 
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leer van AKTHIMIOS en der ace-
phalen goed te keuren in een' 
bijzonderen brief aan THEODOSIDS 
van Alexandrië gerigt; maar 
in het openbaar beleed bij al
tijd onverschrokken het catho-
lijke geloof 5 hij schreef zelfs 
aan de keizerin, volgens ANAS-
TASIDS , in fzcerf nadrukkelijke 
bewoordingen : »"' Ik heb vroe
ger slecht en op eene dwaze wijze 
gesproken. Thans bewillig ik 
in geenen deelojjin datgene, wat 
gij van mij gevorderd hebt; ik 
zal eenen ketterschen en ver
oordeelden man niet terugroe
pen." Hij begaf zich {in 547 
naar Konsiantinopel, en open" 
baarde aldaar dezelfde onver
schrokkenheid. Na een veroor-
deelend vonnis tegen THEODORA 
en de acephalen te hebben uit
gevaardigd, moest hij de wraak 
der keizerin ondervinden, en 
werd hij , volgens ANASTASIOS , 
met een koord om den hals door 
de straten van Konsiantinopel 
gesleurd en in een gevangenhok 
opgesloten. De dood van AN-
THIMOS maakte een einde aan dit 
wreede tooneel, dat echter wel
dra vernieuwd werd, bij gele
genheid der veroordeeling van 
de drie kapittels. Keizer Jos-
TINIANUS bad dezelve veroordeeld, 
bij een edikt, in 545 uitge
vaardigd. Hij wilde den Paus 
noodzaken op dezelfde wijze te 
•werk te gaan: maar deze wei
gerde zulks, uit vreeze van de 
eutycbianen aantemoedigen, en 
den scbyn aantenemen, alsof hij 
personen van ketterij wilde be
schuldigen, wier regtzinnigheid, 
ondanks eenige gebreken hun
ner geschriften, in de kerkver

gadering van Chalcedonië scheen 
erkend te zijn (zie IBAS, PEU-
GIUS). Om een einde aan deze 
zaak te maken, kwam hij ech
ter met den keizer overeen, om 
eene kerkvergadering te Kon
siantinopel te beroepen, en dat 
men middelerwijl in deze zaak 
geene uitspraak zoude doen; 
maar in weerwil van dit uitstel, 
kwam het tot zulk een uiterste, 
dat VICIMUS , om zijn leven in 
veiligheid te stellen , zich ver-
pligt zag, de vlugt in eene kerk 
te nemen. De prmtor trad de
zelve met gewapende soldaten 
binnen, om er den Paus met 
geweld uittehalen, maar deze 
klemde zich aan de pilaren vast, 
waarop het. allaar rustte; en 
het volk dwong den pmtor zich 
te verwijderen. Het is gedu
rende deze gewelddadigheden, 
dat de opperpriester uitriep.-
Ik verklaar u, dat ofschoon gij 
mij gevangen houdt, gij daarom 
den E. PETRCS nietinuwemagt 
hebt. De kerkvergadering werd 
in 552 gehouden, en veroor
deelde de drie-kapittels. De Paus, 
die bij de vergadering niet wilde 
tegenwoordig zijn, wijl zij bijna 
uitsluitend uit Oostersche pre
laten was zamengesteld, beloofde 
zijn gevoelen in het bijzonder 
uittebrengen. Hij ontwierp te 
dien einde een besluit, Consti-
tulum genaamd, waarbij htj.de, 
drie-kapittels veroordeelde, doch 
de personen spaarde. Hij be
krachtigde vervolgens de beslui-* 
ten der kerkvergadering, en 
zeide, dathij zich niet schaamde 
te herroepen , hetgene wat hij 
ten gunste der drie-kapittels had 
kunnen zeggen, en dat hij, na 
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de zaak naauwkeuriger onder
zocht te hebben, dezelve wraak-
baar vond. Hij vaardigde nog 
eene constitutie uit , waarvan 
de slotsom dezelfde is, en die 
met eene geleerde verhandeling 
door MAMA is in het licht ge
geven. Verscheiden kerken van 
het Westen ergerden-zich over 
deze uitspraak. AURELIANUS ,. 
aartsbisschop van Arles, be
klaagde er zich nadrukkelijk 
over bij den Paus, die hem 
antwoordde: »' Wees verzekerd, 
dat wij niets gedaan hebben, 
hetwelk zou kunnen strijden 
met de constitutiën onzer voor
gangers, met het geloof der 
vier conciliën, te weten van 
Nicea, het l.c van Konstanti-
nopel, van Efeze, en van Chal-
eedonio,. of waarbij de eer kon 
•betrokken zijn der personen, 
die dit geloof hebben ondertee
kend , zoö als in het bijzonder 
van GELESTINÜS , SIXTÜS , LEO ; ' 
dat wij Integendeel al degene 
"verwerpen, die het" geloof dier 
vier conciliën niet aannemen. 
Dat uwe broederschap, in hoe
danigheid van vikaris van den 
H- Stoel, alle bisschoppen 
waarschuwe, van zich niet te 
toten verschalken, door onder
geschoven geschriften, welke 
men verspreidt, noch door val
sene geruchten',; welke men uit
strooit." Er ontstond niettemin 
eene soort van scheuring van 
eenige kerken, met den Paus; 
raaar PELAGIBS en GREGORIÜS de 
woote deden dezelve ophouden. 
» Het is ten onregle, zegt een 
criticus, dat de vijanden der 
K9rk, zoo heviglijk zijn uitge 

varen tegen deze soort van ver
andering of onzekerheid in de 
zaak der drie-kapittels. VIGILIUS 
weigerde om als ketters te be
schouwen, mannen, wier geloof 
hem zuiver toescheen, ofschoon 
hunne geschriften aanleiding tot 
critiek gaven, PELAGIÜS keurde 
de veroordeeling hunner geschrif
ten goed, in omstandigheden, 
waarin hunne personen aan geene 
verdenking meer schenen bloot-

, gesteld, en waarin de eutychi-
anen, uit deze • veroordeeling 
geen voordeel meer schenen te 
kunnen trekken. In de aan
randing van heerschende dwa
lingen , gebeurt het zeer na
tuurlijk , dat de bestgezinde 
menschen in een tegenoverge
steld uiterste schijnen te ver
vallen , en zich van dat zoo 
naauw omschreven middelpunt 
te verwijderen, waarin de waar
heid te vinden is. Voorts is 
niets redelijker, dan dat men 
de welligt al te vurige verdedi
gers der regtzinnigheid, niet 
verwarre met de voorstanders 
eener erkende dwaling. En het 
is uit dat gezigtspunt, dat men 
de soms ongelijke, soms zelfs 
strijdige, doch nimmer begin-
sellooze handelwijze, welke de 
Paussen en conciliën ten opzigle 
van leeringen en leeraars ge
houden hebben, moet beschou
wen." Bij zijne terugkomstin 
Italië, overleed VIGIUUS, in 
555 te Syracusa in Sicilië, aan 
den steen, sommigen zeggen 
aan vergif. Men is van gevoe
len, dat lüj de misdaden boette, 
welke hij bedreven had om den 
Stoel van don II. PETKÜS te be-

Z3 
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klimmen; maar de onrust, die j 
het natuurlijke gevolg van der-
gelijken stap is , scheen hem 
gedurende den geheelen loop van 
zijn bestuur te beheerschen, en , 
bragt, bij hem die besluiteloos
heid te weeg, welke eeneneer
sten herder der christenen zoo 
weinig waardig is. Het is ech
ter waar, dat eenige schrijvers 
hem al te gestreng hebben be
oordeeld ;. maar de geringste 
misslagen of gebreken, in man
nen op eenen zetel geplaatst, die 
onafgebroken door verhevene 
hoedanigheden geschitterd had, 
vallen veel meer in het oog dan 
van elke andere plaats, hoe ver
heven die ook mogt zijn; en 
dit was juist het geval met den 
Stoel van Rome, » Er bestaat 
sedert het begin der wereld, 
geen rijk, zegt een nieuwere 
schrijver, noch eenig bestuur, 
hoe ook genaamd, dat op ver're 
na zoovele hoofden heeft gehad, 
die zich door wetenschap, regt-
vaardigheid, wijsheid, godsvrucht 
hebben beroemd gemaakt als de 
Roömsche Kerk. In degeleerde 
Verhandeling die de Brieven der 
Patissen voorafgaat, bewijst dom 
COUSTANT , dat men alle Paus-
sen, die tot in het begin der 
6.e eeuw geregeerd hebben,' 
openlijk vereert, met uitzon
dering slechts van LIBERIDS , en 
nog deze stond zoo manmoedig 
yan zijnen val op, dat de hei
lige AMBROSIOS niet anders dan 
roet bewondering over hem 
spreekt. En in deze laatste tij
den, waarin alles over het verval 
der deugden klaagt, heeft de 
bloei van Rome, indien men er 
slechts een of twee van uil zon

dert niet dan loffelijke opper
priesters gehad, waarvan de 
meeste zich door die hoedanig
heden onderscheidden, welke 
niet anders dan den grootsten 
eerbied voor het Hoofd der Kerk 
kunnen verwekken." Men heeft 
van VIGILIUS 18 Brieven, Pa
rijs, 1642, in'8.™ PELAGIÜSI 
volgde hem op. 

VlGLIUS VAN AïTA' VAN ZlII-
CHEM. — Zie AYTTA. 

* VIGNE (ANPREAS DE LA), een 
Fransche krijgsman en schrijver 
der lö.eeeuw, verwierf in beide 
betrekkingen veel roem , onder 
de regering van KAREL "VHI, 
en werd secretaris van ANNA 
van Bretagne, echtgenoote van 
dien vorst. Hij heeft onder an
dere voortbrengselen nagelalen: 
l.o Histoire etc. {.Geschiedenis 
van KAKEL VIII), welke hij met 
JALIGNI en met behulp der. aan-
teekeningen van DÏONVSHJS Go-
DEEROI zamenstelde, Louvre in. 
foLj — 2.o Ie Vergier d'hon-
neur etc (De eere-boomgaard 
enz.), Parijs, zonder jaartal, 
in fol; dit is eene zeer breed
voerige en naauwkeurige ga. 
schiedenis, der beruchte onder
neming op Napels, door KAKEL 
VIII. 

VIGNE (ANNA DE LA), lid der 
akademie der Ricovrati van Pa
uw, te Parijs, in 1634 gebo
ren, was .de dochter van een' 
geneesheer van Vernon-sur-Sei-
ne, en . deed reeds in hare 
prilste jeugd , haren smaak en 
hare begaafdheid voor de dicht
kunst blijken; z'y* overleed te 
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Pwrvjs, ia.1684. Men ontwaart 
in hare dichtwerken bevallig
heid en aangename wendingen, 
doch in verbeeldingskracht schie
ten zij eenigzins Ie kort. Hare 
voornaamste stukken zijn: 1.° 
eene Ode getilel: Monseigneur 
de Dauphin aan den honing; 
— 2.u eene andere Ode aan 
mcjufvrouw DE SCDDÉRY, hare 
vriendin; — 3.° een Ankooord 
aan mcyufvrouw DESCARTÉS , 
nicht van den beroemden wijs-, 
geer; — 4.° eenige andere Diclit-
siukjes, te Parijs, gezamenlijk 
in 8.vo in het licht gegeven, en 
welke mede voorkomen in den 
Parnasse des Dames, door DE 
SAUVIGNY. 

VIGNERON. — Zie VENEROM, 

VIGNES (PETRUS DES), verhief 
zich uit den nederigsten stand 
tot den post van kanselier van 
keizer FRËDEIUK II; Wie zijn 
vader was is onbekend-, en zijne 
moeder bedelde het brood voor 
haar en haren zoon. Door het 
toeval tot den keizer gevoerd, 
behaagde hij door zijnen geest, 
verkreeg eene plaats in het pa
leis, en werd weldra bevorderd. 
z\jne verheffing was snel; hij 
^erü protonotaris, raadsheer, 
kanselier, en in alle geheime 
aangelegenheden van FREDERIK 
betrokken. Hij diende met 
ijver dezen vorst, in de ge
schillen , welke hij had met 
de Paussen GREGORIUS IX en 

<*) Bit hoek is ouk aan W. 

INNOGENTÏÜS IV, en werd in 1245 
naar het-concilie van Lyon ge
zonden, 'ten einde te beletten 
dat FREDERIK er veroordeeld 
werd. Hij was langen tijd in 
het genot eener blakende gunst, 
maar het schijnt niet, dat hij 
er door dankbaarheid aan be
antwoord heeft. Men beschul
digde hem den keizer, door 
ornkooping van deszelfs lijfarts, 
te hebben willen vergeven. De 
oogen werden hem uitgestoken, 
en hij werd in eene naauwe 

' gevangenis opgesloten, waarin 
hij zich in 1249 van het leven 
beroofde. Eenige schrijvers be
weren , dat eene hof-kabaal de 
oorzaak zijner ongenade was. 
Men heeft van hem: 1.° Epis-
tolm, waarvan de beste uitgave 
is die van Bazel, 1740,2'dl.n, 
in 8.™;— 2.o eene verhande
ling De fotestate imperiali'; — 
3.° eene andere De consolatione 
etc; — 4.° Querimonia Frcde-
rici II, door *den Index van 
het concilie van* Trente verbo
den; Men heeft aan FREDERIK 
I I , en aan PETRUS BES VIGNES 
toegeschreven het boek De tri
bus impostoribus (*): Hetgeno 
wat hiertoe aanleiding kan ge
geven hebben, is de door ons 
in het artikel FREDERIK II aan
gehaalde brief van GREGORIUS 
IX; maar de Paus zegt niet dal 
FREDERIK een boek over dat on
derwerp geschreven heeft, maar 
alleen dat hij de godslastering 
heeft uitgebraakt, dat JESUS 

4 

en vele anderen toegeschreven. 
Fr. Vervolgers. 
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CHRISTUS een bedrieger- was. In
dien dit boek bestaan heeft, 
.schijnt het, dat hetzelve is verlo
ren geraakt; ten minste de na-
sporingén van nieuwere geleer
den - hebben het niet kunnen 
ontdekken. Datgene wat men 
in sommige bibliotheken onder 
dezen titel ziet, is naar alle 
waarschijnlijkheid veel jonger 
dan de" eeuw van FREDERIK II , 
en zelfs welligt dan het druk-
jaartal aanduidt (zie MONNOÏE). 

VIGNIER (NICOLAAS), in 1530, 
volgens LADVOCAT, te froyes in 
Champagne, en volgens DE THOU, 
te Bar-sur-Seine geboren, en 
te Parijs, in 1595 overleden, 
was protestantsch aan het hof 
van verscheiden vorsten van 
Duüschland, en werd catholijk 
in Frankrijk, alwaar hij lijfarts 
van HENDRIK III en geschied
schrijver werd. Men heeft van 
hém een aantal werken, in het 
Latijn en in het Fransch, die 
niet meer worden gelezen, doch 
die de geleerden nog met vrucht 
raadplegen. Het belangrijkste 
is zijne Traite etc. (Verhandeling 
over den oorsprong en de woning 
der oude Franken), Troyès, 
1582, in 4.'° De werkzame 
compilator, ANDREAS DU CHESNE , 
vertaalde dit boek in het Latijn, 
om het aan het hoofd te stellen 
zijner verzameling' van oude 
Jtoneche geschiedschrijvers. Nog 
heeft men van'hem l.ü Chronigue 
?tG- (Rronijk van Bourgondië), 

}»• i »' ~~ 2 ,° Sommairc etc. 
Viortbegrip^ van de geschiedenis 
der Framchm), in fbl ; _ 3.° 
Ue lf « i f e w etc. {Over den adel 
e» de oudheid van het 3.* huis 

van Frankrijk)-} in 8.v0; — 4.° 
Fastes etc. (Jaarboeken der oude 
Hebreërs, Grieken en Romeinen), 
in 4. t0, zeer gezocht, enz. enz. 
—. Zijn zoon NICOLAAS VIGNIER 
was in het begin der 17.<> eeuw, 
predikant te Blois, en keerde 
na het jaar 1631, naar het 
voorbeeld zijns vaders, tot de 
catholijke Kerk terug. Hij heelt 
verscheiden twistschriften ver
vaardigd, die geheel vergelen 
zijn. 

VlGNIER (HlERONÏMÜS), ZOOn 

van den laatst-voorgaande, te 
BloisK inl60Ö, geboren, in het 
calvinismus opgevoed, werd bal
juw van Beaugency. Na de 
protestansche kerkleer te hebben 
afgezworen, begaf hij zich in 
de congregatie van het oratorium 
en werd overste van verschil
lende huizen, waarin hij "door 
zijne godsvrucht evenzeer sticht
te, als hij door de verscheiden
heid zijner talenten verbaasde. 
Hij muntte vooral uit in de 
kennis der talen, der gedenk
penningen, der oudheden, en 
des oorsprongs der vorstelijke 
huizen van Europa. Deze ge
leerde overleed in het gesüctu 
van Saint-ilagloire t& Parijs, 
in 1661. Alles wal wij van 
hem bezitten is vol groote na-
sporingen, maar de stijl zijaer 
werken is vervelend. De voor
naamste zijn: 1.° Généalogie 
etc. (Geslachtregister derüeeren 
van Ekas), 1649, in foW "-
2.o Aanhangsel tot de Werken 
van ' den heiligen ACGOSTINDS , 
waarvan hij te Clairvaux hana-
schriflen ontdekte, die nog niet 
gedrukt waren j - ^° Gmcor' 
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dance etc. (Overeenstemming der 
Evangeliën); — 4.° Origine etc. 
(Oorsprong der koningen van 
Bourgondiej; — 5.° écnéalogie 
etc. (Geslachtregister der graven 
van Champagne); — 6.° Stem
ma Austriacum, 1650 in fol. 
Nog heeft men hem te danken. 
2 di.n der Gallikaansche kerke
lijke geschiedenis, verscheiden 
dichtstukken, eenige omschrij
vingen van Psalmen, in het La
tijn, eene Lijkrede enz. 

VlGKOLA (JACOBÜS BAROZZIO , 

bijgenaamd), een geleerde bouw
kundige, in 1507, te Vignbla, 
in het hertogdom Modena ge
boren. Hij was de zoon van 
een' Modeneesch edelman, die 
de burger-onlusten genoodzaakt 
hadden zijn vaderland te verla
ten. Hij legde zich eerst op 
de schilderkunst toe; en het is 
deze kunst, die hem in zijne 
jeugd een bestaan verschafte. 
Door zijne neiging tot de bouw
kunde medegesleept, begaf hij 
zich naar Rome, om er de schoon
ste overblijfselen der oudheid te 
beoefenen, daarna ging hij, on
der de regering van FRANCISCUS I 
imv-Frankrijk, alwaar hij de 
plannen tot verscheiden gebou
wen gaf. De kardinaal FAKNÈSE 
verkoos hem tot het maken van 
bet bestek van zijn prachtig 
paleis van Caprarola, een dag-
reizens van Rome gelegen. Hij 
overleed in die slad, in 1573, 
na verscheiden bewijzen/ van 
achting van wege de Paussen 
ontvangen te hebben. Hij heeft 
nagelaten eene Verhandeling over 
'Ie vijf bouw-orden, die door 

DAVILER in het Fransen vertaald 
en met aanteekeningen vermeer
derd is, Parijs, 1691, 3 dl.», 
in 4.t0-, en 1738, 2 dl." gr. in 
4.toj en eene andere in zijne 
taal over de Praktische verge-
zigtkunde, door DANTI met aan
teekeningen vermeerderd. 

VIGNOLES (STEPHANÜSDE), be
kend onder den naam van LA 
HIRE, een vermaarde krijgsheld 
der 15.e eeuw. Hij was gespro
ten uit het doorluchtige huis 
der vrijheeren van VIGNOLES , 
die, na door de Engelsehen uit 
hunne domeinen te zijn verdre
ven, zich in Languedoc gingen 
nederzetten. STEPHANUS diende 
in al de oorlogen, welke onder 
KAREL VII plaats hadden, en 
wedijverde in dapperheid, met 
de beroemdste Fransche veld-
heeren van dat tijdvak. Hij 
deed den hertog van BGDF.ORT, 
het beleg van Montargis opbre
ken, vergezelde vervolgens de 
maagd JOAKNA D'ARC naar het 
beleg van Orleans, deelde de 
lauwers dezer heldin, en droeg 
er toe bij ooi KAREL VII op. den 
troon te herstellen. LA HIRE 
overleed te Montauban, in 1447. 

VIGNOLES (ALFONSUS DE), de 
zoon van een' veld-maarschalk, 
uit eene oude familie, werd in 
1649, in het kasteel van Au-
bais, .in Languedoc, in den 
schoot van het calvinismus ge
boren. Na de herroeping van 
het edilct van Nantes, in 1685, 
nam hij de wijk naar Branden
burg , en werd achtervolgend 
predikant van Schtvedt, Halles 

Z 5 
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Brandenburg. In 1703, begaf 
hij zich naar Berlijn, en werd 
in 1727 directeur der akademie 
van wetenschappen. VIGNOLES 
had zich door verscheiden wer
ken in het gebied der letteren 
aangekondigd. Het meest be
kende is de Chronologie etc. 
(Tijdrekenkunde der gewijde ge
schiedenis en der vreemde ge
schiedenissen , die tot dezelve 
betrekking hebben, van denuit-
togt uit Egypte tot de Babylo
nische gevangenschap), Berlijn, 
1738 2 dl.», in 4.*° Daaren
boven bestaaö er van VIGNOLES 
een aantal geschriften en ver
handelingen, voorkomende in 
de Duitsche bibliotheek, in de 
Gedenkschriften der koninklijke 
Maatschappij van Berlijn, in de 
Critische geschiedenis van het 
gebied der letteren, door MAS-
SON enz; Hij overleed te Ber
lijn, in 1744. 

YIGNORI (FRANCISCWS PETRUS , 
graaf DE), onder LODEWIJK XIV, 
luitenant-generaal der Fransche 
legerscharen, openbaarde de 
wreedheid zijner inborst tijdens 
de verwoesting van den Palts 
ea naburige landen. Hij legde 
er zich voornamelijk op toe, 
om kloosters en kerken te ver
branden. Hij ontving in 1675, 
te Trier'&e straf,zijner buiten
sporigheden. Na die stad op 
verschillende punten in brand 
te hebben gestoken verliet hij 
dezelve om ook de abdij van de 
II. Mmin der martelaren te 
gaan verbranden, maar zijn 
paard wierp hem boven van-'de 
ürug al, en verpletterde hem, 
door op hem te vallen. Men 

duidde zijnen dood aan door 
het volgende jaarschrift, aan 
den 32.™Psalm ontleend: f al-
LaX eqWs ad saLVteM. («s. 
17). 

VIGOR (SIMON) volbragt zijne 
studiën te Parijs, en werd in 
1540, rector der universiteit. 
Hij werd vervolgens penitenti-, 
arius van Evreux, en vergezelde 
den bisschop dier stad, naar 
de kerkvergadering van Trente, 
alwaar hij door zijne geleerd
heid, de achting der vaderen 
won. Tot pastoor van de St. Pau-
lus-kerk- te Parijs benoemd:, 
predikte hij met zoo veel ijver 
tegen de calvinisten, dat hiji in 
1570 tot aartsbisschop van Nar--
bonne- werd benoemd. Hij ging 
voort zich te onderscheidenden 
als zinlwister èn 'als prediker. 
Zijne Leerreden' (Semons), zijn 
in 1584, in 4 dl.n, in 4'.l° 
gedrukt. Hij was het en CLAÜ-
DICS DE SAINTES, die in 1566, 
eene beruchte conferentie over 
geschilpunten hadden met de 
predikanten DE L'ESMNE en Su-
REAÜ DÜ ROSIER. De Handelin
gen dezer conferentie verschenen 
in 1568, in 8.™ in het licht. 
PETRUS PITHOU was eene der ver
overingen van dezen doorluch-
tigen prelaat, die te Carcassonne, 
in 1575 overleed. 

VIGOR (SIMON) , neef van den 
voorgaande, overleed in 1624 
als raadsheer in den grooten 
raad. Men schrijft henv eene 
weinig bekende geschiedenis toe, 
onder dezen titel gedrukt: Eis-
toria earum qim acta sunt mier. 
Vinuvvm pulchrum regcm chris-
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titmissimwm et BONIFACIUM VIII, 
1613, in 4.t0 Hij houdt hier
in de schaal geenszins gelijk, 
en bezwaart het onregt van den 
Paus, omdat des konings te ver-
ligten. In de volgende werken 
nam hij met veel vuur de ver
dediging op zich van doctor 
ItloHER l.o Apologict de monar-
chia etc. tegen ANDREAS DUVAÏ.; 
-* 2.o De l'état etc. {Over den 
staat en het bestuur der Kerk); 
eene langdradige en onbeschaafde 
compilatie, in 1 dl. in 4. t0, 
1(583. » Dit werk, zegt een 
beoordeelaar, is vol van die ge
leerdheid, welke men met wei
nig kosten in de meeste boeken 
der protestanten tegen het Hoofd 
der Kerk aantreft. De zamenstel-
ler heeft zich vooral gemeenzaam 
gemaakt met de Institutio chris-
tianm relïgionis van CALVINUS, 
en het is uit dergelijke bronnen, 
dat 'hij; zijne kunde in kerke
lijke onderwerpen heeft geput. 
Hij, zegt niets ordelijks, niets 
naauwkeurigs, vermetellijk kapt 
hij af én snoeit hij, in zekere 
onderwerpen, waarin de ware 
godgeleerden, zieh verpligt ach
ten vele omzigtigheid te gebrui
ken: naar de wijze der nieuwig-
heids-predikers, legt hij zijnen 
tegenstrevers, ligtelijk woorden 
in den mond, welke zij niet 
bezigen., en schijnt op sommige 
plaatsen tegen te spreken, wat 
hiJ op andere voorstaat." Indien 
raen den schrijver van het Ont
werp van Bourgfontaine mag 
gelooven, was hij een der bij
zitters dier beruchte conferentie, 
en zijn deel was, de hiërarchie 
.aanteranden (zie FILIBAÜ). Men 
moet bekennen, dat, indien hem 

deze taak werkelijk is ten deel... 
gevallen, hij er zich niet dan al 
te wel van gekweten.heeft; want 
de persoon in het verslag van ' 
FILLEAU, door de hoofdletters 
S. V. aangeduid, en belast „om 

1 de magt der Kerk, -welke ook 
dezelve mogt zijn;, te fnuiken, 
had' zeker dit doel niet meer 
regtetreeks kunnen bevorderen, 
dan SIMON VIGOR, in zijne zwaar
lijvige geschriften^ die met 
betrekking tol het kerkelijke 
bestuur enkel wanorde en rege
ringloosheid; ademen,, en de_on«. 

' zekerheid verspreidendenopzigle 
van de best bewezene beginselen 
der hiërarchie. 

VIGOR (Mistriss), in het graaf
schap York, in 1699 geboren. 
Zij was de dochter van eenen 

•: rijken geestelijke, GODWIN ge
naamd, en ging een derde hu
welijk aan met den heer VIGOR. 
Mistriss VIGOR deed groote reizen 
door Rusland, en gaf het ver
slag harer waarnemingen in een 
werk in het licht, getiteld Brie
ven uit Rusland, 1775. Dezelve 
waren geschreven van 1730 tot 
1739. Men vindt er zeer be
langrijke bijzonderheden in over 
de geschiedenis en de zeden van 
dat rijk; doch moeten met be : 
trekking tot den stijl onderdoen, 
bij die van milady MONTAGÜ. 
Na den dood van Mistriss VIGOR , 

. te Windsor in 1783 voorgeval
len gaf men elf nieuwe brieven 
van'haar in het licht, die niet 
minder belangwekkend zijn dan 
de eerste, en waarvan de stijl 
meer geküischt is. 

j * VIGMER (Pater PETRUS FRA«-
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GISCÜS), een geleerde kenner der 
Öostersche talen, te Besancon 
in 1745 geboren, maakte zijne 
studiën in het seminarie dier 
stad, alwaar hij, na de priester
wijdingen ontvangen Ie hebben, 
de Rhetorica, onderwees. Hij 
begaf zich in de congregatie 
van den H. LAZARUS, welker 
oversten hem naar het collegie 
van Sens zonden, om er de 
godgeleerdheid te onderwijzen. 
Vol ijver voor het heil der gods
dienst, verzocht en verkreeg hij 
in 1772 de vergunning om naar 
Algiers te gaan, ten einde er de 
christen-slaven bijteslaan. Uit 
Algiers teruggeroepen, vertrok 
VIGÜIER , in hoedanigheid van 
apostolisch prefekl, naar Kon-
stantinopel. Hij" verbleef aldaar 
zestien jaren, en gedurende dien 
tijd verzamelde hij kostbare ken
nissen over den toestand der 
godsdienst in het Oosten, en 
werkte oni de beoefening der 
Aziatische talen gemakkelijker 
te maken. Middelerwijl was de 
omwenteling in Frankrijk uitge-
borsten; pater VIGÜIER, verpligt 
om naar zijn vaderland terug-
tekeeren, leefde in de afzonde
ring, terwijl hij zich met ge
leerde nasporingen, waarvan de 
godsdienst het voornaamste doel 
was, bezig hield. De congre
gatie van den H. LAZARUS werd 
na de omwenteling hervormd; 
maar het werd aan VIGÜIER ver
gund , om in zijne godvruchtige 
afzondering te verblijven; het
welk iieni echter niet belette, 
om met de leden zijner congre-
Sfi^nrnidtólyke belrekkingen 
te onderhouden, van bii hunne 
vergaderingen tegenwoordig te 

zijn, en onafgebroken de ge
bruiken en de tucht zijner orde 
optevolgen. Hij overleed te Parijs 
den 17 Pebruarij 1821; in de 
gevoelens der opreglste gods
vrucht, en heeft nagelaten: 1.° 
Elémens elc. (Grondregelen der 
Turksche laai), Konstanlinopel, 
ter drukkedje van het paleis 
des ambassadeurs van Frankrijk, 
1780, in 4. t0; een werk aan 
LODEWIJK XVI opgedragen; — 
2.° De la distinction etc. (Over 
de oorspronkelijke onderschei
ding der psalmen, in alleen
spraken en zamenspraken, of 
Verklaring dier goddelijke ge
zangen, zoodanig als dezelve 
door de levieten in den tempel 
te Jeruzalem werden uitgevoerd, 
enz.), Parijs, 1806 en 1807, 
2 dl.»- in 12.m0; onder eenen 
veranderden titel herdrukt, Pa-
rijs, 1818—1819, 2.dl.» in 
8.TOJ — 3.o La véritable etc. 
(De ware voorzegging van den 
eertoaardigen Holzanzer, enz. 
met, de toepassing), 1815, in 
12.mo; — 4,0 Prophétie etc. 
(Voorzegging van Paus INOCEN-
CIDS IV enz., met de verklaring); 
— 5.o Le vrai etc. (De ware zin 
van Psalm LXV1I, Exsurgat 
Deus, enz), Parijs, 1819 , m 
8.™ De abbé VIGÜIER heelt 
daarenboven de volgende uit
gaven bevorderd: 1.° Le Sa-
crifice etc. (Het eeuwigdurend 
offer mn geloof en liefde, in 
het H. Sacrament des Allaars, 
door SIMON LOÜRDEAÜX, 19*° 
uitgave), Parijs, 1820,in 12.™n 

De uitgever heeft er meer dan 
zes dmzend veranderingen en 
verbeteringen in aangebragt; — 
2." Discours etc. (Verhandeling 
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van den heer BOLLET , over de 
waarheid, der christelijke gods
dienst) , Parijs, 1817, in 12.m°; 
3.° — Abrégé etc. (Beknopte le
vensschets van den heiligen JO
ZEF DE COPERTIKO , wonderdoener 
en profeet in 1663, verbeterd 
door CLEMENS XIII, vertaling 
van DENYS, herzien door VIGUIER, 
1820, in 12,™ 

* VILARIS (MABCDS HILABIBS), 
een geleerde scheikundige, in 
1720, te Bordeaux geboren, was 
de zoon van een' apóthekar dier 
stad. Hij studeerde in het begin 
onder zijnen vader, en werd te 
zijner verdere ontwikkeling, in 
1738 naar Parijs gezonden. Vi-
URIS maakte onder RODELLE , 
groote vorderingen in de schei
kunde en in de natuurlijke his
torie, en werd in de veldtogten 
van Hanover aangesteld als ge-
pensionneerd artsenij-bereider. 
Hij keerde naar Bordeaux te
rug, alwaar hij leergangen hield 
over de scheikunde, de leiding 
van het laboratorium zijns va
ders op zich nam, en men had 
hem de uitvinding van verschei
den nieuwe werktuigen en de 
verbetering van verschillende an-
d«e te danken. In 1748, werd 
hij tot apóthekar bevorderd, en 
V1?r jaren later nam de akade-
™e van -wetenschappen van Bor
deaux hem onder hare leden op. 
y a a r hij zich overtuigd hield, 
dat er in Frankrijk eene aard
soort moest bestaan, gelijk aan 
o'e, waarvan men het porselein 
v<w Sèvres vervaardigt, be
steedde hij driejaren om Guienne 
en de naburige provinciën te 
«oorkruissen, en hij vond in 1757 

te Saint-Yrieix, eene blanke 
aarde, Kaolin genaamd, welke 
men tot hetzelfde fabrikaat ge
bruikte, en het is aan deze 
ontdekking, met welker onder-

" zoek MACQUEH door het gouver
nement belast werd, dat men 
de fabrijk van Limoges te dan
ken heeft. Hij hield zich verder 
bezig met het opsporen van een 
middel om vleesch, zonder zout, 
voor bederf te behoeden, en 
slaagde er in: hij maakte in 
1768, zijne ontdekking, aan de 
regering bekend, en men nam 
er de proef van in Normandijë, 
en wel met den besten uitslag; 
maar ons onbekende redenen be-
letteden het bestuur zijn geheim 
te koopen. In 1780, bood hij 
het gouvernement eene Memorie 
aan, welke een ontwerp van 
nieuwe werktuigen, en van 
nieuwe behandelingswijzen be
vatte, ter bewerking van het 
suikerriet. Dit ontwerp was des 
te nuttiger, daar het eene groote 
hoeveelheid suiker spaarde, die 
in de fabrijken, wegens de ge
brekkige behandeling verloren 
ging. VILAKIS bood aan, om 
zich naar Amerika te begeven, 
ten einde er zijne nieuwe vin
ding tot stand te brengen, en 
door de kolonisten te doen aan
nemen ; maar de oorlog met 
Engeland s belette de uitvoering 
van dit ontwerp. Hij overleed 
te Bordeaux, den 26 Blei 1792. 
Het resultaat, zijn werkzaam
heden is te vinden in de Ver
zamelingen der akademie van 
Bordeaux, terwijl men in het 
Magasin encyclopêdique, 1798, 
3.c dl., blz. 54—61, eene Le
vensschets van hem aantreft. 
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* VILATE (JOACHIM), een der 
i agenten der commissie van het 
algemeene welzijn, te Ahun, in 
het Fr. Crawe-dep.1, in 1768 
geboren, werd priester, en had 

, in het begin een onberispelijk 
gedrag, in de betrekking van 
hoogleeraar, welke hij te Guéret 
en te Limoges bekleedde. Jong 
en zonder ondervinding te Parijs 
gekomen zijnde, maakte hij er 
gevaarlijke kennissen, en liet 
zich door den revolutionnairen 
stroom medeslepeij. Onder het. 
schrikbewind, nam hij den bij
naam aan van SEHPnoNins GRAG-
CUDS, en werd een der gezwo
renen van de revolutionnaire 
regtbank. Bij den val van RO
BESPIERRE, zijnen beschermer, 
dacht hij aan zijne billijke straf 
te ontsnappen, door het aan 
den dag brengen van verscheiden 
door dien dwingeland ontwor-
pene misdaden. Met FOÜQTJIER-
TAINVILLE en andere booswich
ten in hechtenis genomen, werd 
hij ten dood veroordeeld, en 
den 7 Mei 1795 geëxecuteerd. 
Hij heeft nagelaten: 1.° Causes 
etc. (Geheime oorzaken der om
wenteling van den 9 thermidor), 
1795, in S.-fo; — 2.° Conti-
nuatwn etc. (Fervolg der geheime 
oorzaken), 1795; •— 3.° Mystè-
res etc. (Geheimen der Moeder-

. Gods ontsluierd), enz. Men 
vindt in deze geschriften belang
rijke bijzonderheden, betrekke
lijk de gebeurtenissen en het 
tijdvak, die er het onderwerp 
van uitmaken. 

/VHXAUfcwiw (JOANNES BAP-

llZ&l' >em Usnk TO« Cor4ova, 
zeer bekwaam in fot «oeot v«r-

stand der H. Schrift, overleed 
te Rome, in 1608, in den ou
derdom van 56 jaren, na met 
pater HIERONYMDS PRAno(ziedat 
artikel) zijn' ordebroeder, een 
geleerd Commentarium op den 
profeet EzEöniëL, in 3 dl.11, in 
fol. zamengesteld te hebben, 
Rome, 1596. De beschrijving 
der stad en des tempels van 
Jeruzalem wordt in dit werk 
het meest op prijs gesteld. — 
Men moet hem niet verwarren 
met GASPARUS VIILALPANDE , een' 
godgeleerde van Segovia, en doc
tor aan de universiteit van Al-
cala, die met roem verscheen in 
de kerkvergadering van Trenle, 
en de ketterijen zijner eeuw door 
verschillende belangrijke werken 
bestreed. — Noch met FRAWCIS-

CÜS TORREBLANCA VlLLALPANDE, 
den schrijver van:een zeldaaam 
en belangrijk boek, getiteld: 
Epitome delictorum, seu libri 
IV de invoeatione dmmónum oc-
culta et aperta, Sevilla^ 1618, 
in fol. Deze oorspronkelijke uit
gave is met vier goedkeuringen 
voorzien, onder anderen ook 
met die der Inquisitie. — (Zie 
DELRIO). 

* VlIXALPANDE (JOAIWES DE), 
in de 16 fi eeuw, hoofd eener 
sekte dweepers (illuminés), w 
Spanje, was oorspronkelijk van 
het eiland Teneriffe. Hij kwam 
zich in Andalusië vestigen. Met 
een vurig hoofd geboren, ver
viel hij, met betrekking tot het 
stuk van godsdienst, in de on-
gerijmdste dwalingen. De voor
naamste was, » dat het gebed 
in slaat was; de menschen tot 
zulk eenen staat van volmaakt-



lieid te,brengen, dat zij noch 
sacramenten, noch goede wer
ken meer noodig hadden, en • 
dat zij zich, zonder te zondi
gen , zelfs aan de schandelijkste 
vermaken konden overgeven." 
Hij was er enkel op bedacht 
om -zijne leer voortteplanten, 
en hij werd hierin geholpen, 
door eene karmelieter-non CA-
THARINA VAN JESÖS genaamd- Hij • 
vormde weldra talrijke ingewij
den, die in het diocees van 
Sovilla begonnen optetreden,'en 
zich door verscheiden, gewesten 
van het schiereiland verspreid
den. Het lot van VILLALPANDE 
èn van zijne gezellin is onbe
kend; maar verscheiden zijner 
leerlingen werden door de inqui
sitie achtervolgd: aan diegene, 
welke hunne dwalingen herrie
pen , schonk men vergeving; 
de overigen werden te Cordova 
met den dood gestraft. 

VlLLANDON. — Zie HÉF.1TIER 
»E VlLLANDON. . 

VlLLANl (JOANNES, MATTHEÜS 
en PHILIPPUS) , Florentijnsche 
schrijvers der 14.° eeuw. De 
beide eerste waren broeders, en 
ds laatste was de zoon van MAT-
THKÜS. Een zelfde beroep, dat 
d?s handels, en een zelfde stu
die-smaak , die der geschiedenis, 
hielden hen alle drie bezig, en 
Raakten heu beroemd, vooral 
de beide broeders. Er bestaat 
van JOANMES , eene Kropigk, in 
"et Italiaansch, in 12 boeken, 
van den torenbouw van Babel af 
|ot het jaar 1348. BEMIGIO van 
i''or«wce, heeft er kantteekenin-
gen en geleerde aanmerkingen 
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bijgevoegd, MATTHEÜS zette de
zelve voort, tot 1364. Dit ver
volg is mede in 12 boeken 
verdeeld, die PHILIPPDS ver
meerderde en. verbeterde. Het 
geheel werd door de JONTES of 
GÜINTIS , te Venetië, in 1559, * 
1562, en 1581, in 8-db»,-in 
4.t0 gedrukt. Het is moeijelijk 
deze uitgave volledig aantetref-
fen, en zij is zeer duur, zelfs 
in Italië. Men heeft dit werk, 
in 1738, te Milane, in 2 dl.«, 
in fol. herdrukt. Het verdient 
geraadpleegd te worden, vooral/""" 
met betrekking tot de gebeur
tenissen der 13.e en 14.e eeuw, 
die er vrij ordelijk in behandeld 
zijn, maar de schrijvers zijn 
niet altijd onpartijdig te werk 
gegaan, getuige hiervan het af
schuwelijke beeld van CLEMENS 
VI, door MATTHEÜS geschetst, 
niettegenstaande alle gelijktijdige 
geschiedschrijvers aan dien Paus 
grooten lof toezwaaijen. MAT
THEÜS VILLANI was een gunste
ling van LODEWIJK van Betjeren, 
die groöte geschillen met al de 
Paussen van zijnen tijd heeft 
gehad. JOANNES is niet geloof
waardiger ; pater BERTHIER heeft, 
in eene Verhandeling, aan het 
hoofd van het 13.« dl. der Ge
schiedenis van de Gallilioansche 
Iwrli, verscheiden zijner dwa
lingen in het daglicht gesteld, 
en aangetoond dat deze schrijver 
niet vrij is van vooringenomen
heid en haat. . 

'* VILLAM (NICOLAAS), een 
geleerde criticus, bloeide in de 
I7.e eeuw te Rome, al waar hij 
geboren was. Hij bezat vele 
begaafdheid voor de Latynscho-
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dichtkunde, en heeft nagelaten: 
l.a een Hekeldicht beginnende 
met DU vestram fidem; — 2.° 
een ander, Nos canimus surdis, 
welke hem een aantal vijanden 
berokkenden. Nog heeft men 
van hem: 3.° De laudibus GUE-
GOEII XV carmen, Viterbo, 1621, 
in 4. loj — 4.o Ragionamentö, 
of Verhandeling van den aca
demicus ALDEANO over de lui
mige dichtkunst der Grieken, 
Latijnen enToskaners, met eenige 
gedichten, Venetië, 1634 , in 

ï4.*° Hij had een heldendicht 
ondernomen, Fiorcma difesa 
genaamd, hetwelk hij niet .ten 
einde bragt. VILIA.NI overleed 
in 1641. 

VlLLAKET (FoULQUES DE) , in 
1308, groot-meester der orde 
van den H. JOANKES van Jeru
zalem, ondernam de uitvoering 
,van het ontwerp, door WILLEM 
DE VILLABET , zijn' broeder en 
voorganger, gevormd , om zich 
van het eiland Modus meester 
te maken. Met behulp van eeneii 
kruistogt, dien hij van CLEMENS 
V verkreeg, gelukte hem zulks 
in 1310, hij verdreef de Sarra-
cenen, en maakte zich daarenbo
ven nog meester van verscheiden 
eilanden van den Archipel. Het 
klooster der orde werd naar 
Rhodus verplaatst, en de hos
pitalisten- werden sedert dien 
tijd Rhodiërs of Ridders. tvwt 
Uhedus genaamd. ToendeTur-
ken^ in 13151 dit eiland bele
gerden, noodzaakte hen de groot
meester, dit beleg optebreken. 
Ondanks de diensten, welke hij 
aan de orde bewezen had, werd 
hij echter beschuldigd, de open

bare belangen te verwaarloozen, 
om enkel aan zijne eigene te 
denken. De ridders, door zijne 
willekeur en zijne weelde ver
ontwaardigd , noodzaakten hem 
in 1319, zijne waardigheid in 
handen van den Paus nederte-
teleggen, ten einde zich de 
schande eener afzetting te spa
ren. Hij begaf zich naar zijne 

. zuster, vrouwe van Teiran in 
Languedoc, alwaar hij in 1329 
overleed." 

VlLLARET (CLAÜDIUS) , te i V 

rijs, in 1715 van brave ouders 
geboren, verbond zich onder 
eenen troep tooneelspelers, en 
verliet het losbandige en rond
zwervende leven derzelve, eerst 
in 1756, te Luik. Hij keerde 
naar Panjs terug, alwaar hij 
de zaken had geregeld, die hem 
genoodzaakt hadden, zich van 
die hoofdstad te verwijderen, 
en werd tot eersten schrijver 
bij de rekenkamer benoemd. 
Terwijl hij werkte, om dit be
langrijk depot, dat in 1738de 
prooi der vlammen was geweest, 
in orde brengen, was hij in de 
gelegenheid, om met verschei
den bronnen der geschiedenis 
van Frankrijk in kennis te ge
raken. Nadat de abbé VELLÏ 
(zie dat artikel), in 1759 was 
overleden, werd VILLARET ges 
kozen, om zijn werk voortte-
zetlen. Men benoemde hem bijna 
gelijktijdig tot secretaris van het 
pairscliap en der pairs. Een ge
brek aan de walerlozing, waar
aan hij leed, sleepte hem in 
Maart 1766 in het graf. Zijn 
vervolg der Geschiedenis van 
Frankrijk, in een' gedwongen 

http://Vilia.ni
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* en wijdloopigen stijl geschreven, 
begint in het 8.° dl. met de 
regering van PHILIPPUS VI, en 
eindigt met bldz. 348 van het 
ï7.o (]], De i i e e r GAENIER is 
VILLAHET opgevolgd, en heeft, 
bij het voortzetten van zijn werk, 
de heide gebreken van zijn', stijl 
overgenomen, bij welke hij er 
nog andere .heeft gevoegd; hij 
legt er zich niet op toe, om de 
feiten op zoodanige wijze voorte-
stellen, dat zij belangwekkend 
zijn: zijne partijdigheid voor de 
hugenooten en de stokebranden 
van den burger-oorlog, en de 
zoo zeer uiteenloopende beoor
deelingen der beroemde mannen, 
kunnen de goedkeuring van ver
standige lezers niet wegdragen. 
— Nog heeft men van VILLARET 
Considérations etc. {Bemerkingen 
over de tooneellmide), 1758, in 
8.v°; een werk, waarin weinig 
nieuws te vinden is; en Esprit 
etc. (Geest van VOLTAIRE) ,1759, 
ia 8.vo 

* VtLLARET DE JOYEOSE (Lo-
»EWHK THOMAS), een Fransch 
onder-admiraal, te Auch, in 
^öO, uit eene oude familie van 
Gascogne geboren. Tot den gees
telijken staat bestemd, waarvoor 
H geen' smaak gevoelde, begaf 
lHJ zich onder, de gendarmes 
van het huis des koningsi Een 
tweegevecht, waarin hij zijne 
tegenpartij doodde, verpligtte 
{*em, dat corps te verlaten. Hij 
beSaf zich naar lle-de-France, 
waarvan de heer TERNAY , zyn 
Woedverwant, gouverneur was. 
•"aar deze in VIIXARET weinig 
gewone talenten ontdekte, zoo 

XXIV DEEL. A 

vertrouwde hij hem gewigtige 
zendingen toe bij HYDER-ALY , 
en andere Indiaansche vorsten. 
De bekwaamheid, met welke 
hij zich van die zendingen kweet, 
verwierf hem de toegenegenheid 
van den baljuw VAN SDFFREN , 
die hem het bevel gaf over het 
adviesjagt la Naïade. Deze ad
miraal belastte hem daarenbo
ven , om aan den heer DE PEI-' 
KIER, die uitgezonden was,om 
de reede van Madras te zuive
ren , het berigt overtebrengen, 
dat het Engelsche smaldeel veel 
sterker dan hij, onder Ceylon 
verschenen was. Terwijl de bal
juw hem dezen neteligen last 
opdroeg, zeide hij hem: » Ik 
heb u gekozen, wijl ik een' man 
van oordeel noodig heb; doe al 
wat in uw vermogen i s , om 
uwe taak te volbrengen;; ik 
geef u volkomen volmagt. 'Gij 
,zult heen en weder verjaagd, 
ja zelfs overrompeld worden,» 
maar gij zult u dapper weren, 
ziedaar wat ik begeer." Het 
gelukte aan VILLARET werkelijk 
den heer DE PEIMER te verwit
tigen ; maar zoo als de baljuw 
VAN SUFFREN voorzegd had, werd 
hij bij zijne terugkomst, door 
the Sceptre, een oorlogsschip 
van 64 stukken, overvallen. 
De dappere VILLARET zeide als-
toen tot zijne bemanning, die 
slechts uit 120 hoofden bestond: 
« Het is slechts een door de 
Oost-Indische maatschappij ge
wapend vaartuig, zullen dappe
ren , zoo als wij, zich door 
kooplieden laten gevangen ne
men? Neen, zeer zeker; leve 
de koning!" De gcheele he-

a 
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manning herhaalde dezen kreet, 
en maakte zich tot den strijd 
gereed, die bijna acht uren duur
de, en een der bloedigste was. 
Ondanks de groote ongelijkheid 
van magt, gaf VILLARET zich 
niet over, dan ha acht voeten 
water in het ruim te hebben, 
en zinkende te zijn. Naardien 
de vijandelijke scheepskapilein 
dezen moed bewonderde, zoo 
weigerde hij den degen van 
VILLARET aantenemen, en de 
Engelsche admiraal, aan wien 
men hem voorstelde, gaf hem 
zijne vrijheid weder. Van dien 
oogenblik af, werd VILLARET 
als eèn der dapperste officie
ren van de Fransche marine be
schouwd. De baljuw VAN SUF-
FREN verhief hem tot ridder van 
den H. LODEWIJK, tot scheeps-
luitenant, en tot bevelhebber 
van het fregat Ie Conventry, 
waarmede hij den zeetogt ein
digde. Bij het vertrek van den 
heer DE SÜFFREN, in 1783, 
ontving hij bevel, om zich naar 
Batavia Ie begeven, ten einde 
met de Hollandsche maatschappij 
over vrij gewigtige zaken te 
onderhandelen. Hij slaagde in 
deze zending bij den Holland-
schen gouverneur zoowel, dat 
hij alles, verkreeg, wat-hij be
geerde. In 1785 keerde hij 
naar Frankrijk terug. Gedurende 
de omwenteling ging hij voort, 
H»et onder de marine te dienen; 
in 1791, voerde hij te lorient 
het bevel over het fregat la Pm-
d£me> waarmede hij zich naar 
*t. Bammgo begaf, alwaar hij 
getuigej%as van de onlusten 
dier volkplanting. By zyne te
rugkomst in Frankrijk, vond 

hij den troon vernietigd, op den 
oogenblik, waarop het bijna on
mogelijk was om uittewijken. 

, Zijne gevoelens, strijdig met die 
van den dag, waren sedert lan
gen tijd bekend; desniettemin, 
bragt zijn roem hem weldra tot 

• het bevelhebberschap over de 
zeemagt in den Oceaan, en hij 
bedekte zich met nieuwe lau-
wers. Ten gevolge van den on-
gelukkigen strijd van den 13 
Prairial, 2.° jaar (April 1794) 
zou VILLARET DE JOÏEÜSE in 
regten zijn belrokken; maar 
de vertegenwoordiger JEAN-BON-
SAINT-ANDRE , redde hem het 
leven en handhaafde hem in 

-zijnen post, » Ik weet, zeide 
hij, dat VILLARET een aristocraat 
i s ; maar hij is een dappere, 

•die wel zal dienen." De admi
raal verzette zich, zoo veel als 
het in zijn vermogen was, te
gen het uilloopen in den winter, 
dal in 1795 plaats had; maar 
hij werd niet gehoord, en het 
stormachtige weder deed een 
aantal schepen, en vele zeelie
den omkomen. Hij legde den 
grootsten moed aan den dag, 
in Junij 1795, in een gevecht 
onder het eiland Grois, waarin 
hij tegen eene veel sterkere magt 
worstelde, dan die, waarover 
hij het bevel voerde. Hijger-
klaarde zich vervolgens tegen 
den togt naar Ierland, en na 
er vruchteloos de ongelukken 
van voorspeld te hebben, vraagde 
hij om zijn ontslag, dal het 
directorium hem verleende. Tot 
dusvere had hij èn als onder
handelaar, èn als zeeheld, groote 
talenten ontwikkeld: ook als 
redenaar legde hij, in den raad 
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der vijfhonderden, waartoe hij, 
in 1797, door het dep.1 du Mor-
bihan, beroepen werd, groote 
begaafdheden aan den dag; hij 
verklaarde zich met den mees-
ten nadruk tegen de terroristen. 
Den 18 fructidor tot de verban
ning veroordeeld, gelukte het 
hem in 1799, naar het eiland 
Oleron te ontsnappen, van waar 
de consuls hem terugriepen. In 
1801 werd hij met de expeditie-
vloot tegen SL Domingo belast, 
en vereenigde als toen de geheele 
zee-magt, van Frankrijk, Spanje 
en Holland. In het volgende 
jaar verkreeg hij den titel van 
kapitein-generaal der eilanden 
Martinique èn St. Lucia, welke 
hij met wijsheid bestuurde. In 
1809, kwamen de Engelschen 
hem aanranden; nadat VILLA-
BET DE JOYEDSE, in de vesting 
bourbon het verschrikkelijkste 
bombardement had doorgestaan, 
Mg hij zich verpligt Mariinique 
overlegeven. Zijn gedrag werd 
echter gelaakt, in een verslag, 
door eenen raad van onderzoek 
uitgevaardigd j vruchteloos en 
hij herhaling verzocht hij, om 
]n regten betrokken te mogen 
worden. Eindelijk liet NAPOLEON 
hem in J8U , door den minis-
ter van marine, die zeker de 
vriend van -VILLARET niet was, 
s*"jven, » dat. hij, na zelf 
fü11 gedrag onderzocht te heb-
üen» hem benoemde tot gou-
verneur-generaal van Venetië, 
en tot bevelhebber der 4.e mi-
ut«re afdeeling. » De Veneti-
a n en, die geene vrienden zijn 
van een vreemd bestuur, had-
^n echter voor VILLA HET eene | 

A a 

j ware achting en toegenegenheid, 
en betreurden zijnen dood, die 
in 1812 plaats had. 

VILLAUS. — Zie Boivm (FRAN-
CISCÜS DE). 

VILLAUS (ANDREAS DE BHAN-
CAS DE) , uit eene van Napels 
oorspronkelijke, doeh, sedert het 
midden der 14.° eeuw, in Frank
rijk gevestigde familie. Na zich 
in de Ligue te hebben doen op
nemen, stond hij in 1592, het 
beleg van Rouanen uit tegen 
HENDRIK IV. Doch na de afzwe
ring van dien vorst, in 1594, 
gaf hij hem de stad over. De 
post van admiraal was de prijs 
zijner onderwerping. Hij werd 
geslagen en gedood in den slag 
van Dourlens, in 1595, door 
de Spaanjaards gewonnen. 

VlLLARS (LODEVVIJK HECTOR, 
markies, later hertog DE), pair 
en maarschalk van Frankrijk, 
grande van Spanje, ridder der 
orden des konings en des gul
den-vlies, gouverneur van Pro
venee , enz; werd te Moulins , 
in het Bourbonnesehe, in 1653, 
uit eene beroemde familie gebo
ren. [Hij maakte zijne eerste 
wapenfeiten onder CONDÉ eri To-
RENNE, onderscheidde zich bij den 
overtogt van den Rijn, bij de 

'belegeringen van Orsoy, Boes-
borgh en Zutphen. Hij trok 
zoo zeer de aandacht van Lo-
itEWHK XIV, dal deze vorst, 
toen hij hem den vijand zag 
aanvallen, zeidc.- » Men kan 
nergens een geweerschot lossen, 

I of dit jongetje komt als uit den 
i 2 
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grond te voorschijn, om er zich 
bij lo bevinden."] In 1690 ver
kreeg hij den titel van veld
maarschalk. Na den vrede van 
Rijswijk, begaf hij zich in hoe
danigheid van buitengewoon ge
zant naar Weenen, doch hij 
werd in 1701 teruggeroepen. 
Men zond hem naar Italië, van 
waar hij zich naar Duitschland 
begaf, alwaar hij denl4 October 
1702, een voordeel op den vorst 
van Baden behaalde, ofschoon 
men wegens het zelfde gevecht 
te Weenen eene verlichting be
werkstelligde. In het volgende 
jaar, dreef hij, gezamenlijk met 
'den keurvorst van Beijeren, den 
graaf VAK STIRUM , te Hochstadt 
ter ug. In Frankrijk teruggekeerd, 
werd hij in de maand Maart 1704 
als bevelhebber naar Languedoc 
gezonden, alwaar sedert2,jaren 
dweepers, ' door vreemde mo
gendheden ondersteund, de wa
pens hadden opgevat, en verre-
gaandde geweldadigheden pleeg
den (zie B.AYAJSEL). De maar
schalk BB VILLAHS beteugelde 
die ellendelingen, gedeeltelijk 
door de wapens en gedeeltelijk 
door voorzigtigheid, en verliet 
genoemd gewest in het begin 
van 1705. VIIXARS, noodigin 
Duitschland, om aan den zege
pralenden MARLBOROUGH het 
hoofd te bieden, verkreeg het 
bevel over de troepen, die aan' 
de Moezel lagen, en behaalde 
eene overwinning te Stotthofen, I 
waarvan hij zich stormenderhand I 
meester maakte. Hij trok ver-
volgens door de berg-engten en 
bekwam ian het keizerrijk, meer 
clan 18 millioenen aan brand-
schalling. In 1708 werd Dan- \ 

I phiné het tooneel zijner helden
daden ; de bekwame veldheer 
verijdelde al de plannen van den 
hertog van Savooije. In Vlaan
deren teruggeroepen, werd hij 
te Malplaquet geslagen, en zoo 
ernstig gewond, dat men noodig 
oordeelde, hem de laatste heilige 
Sacramenten toetedienen. Men 
stelde voor om deze plegtigheid 
in stilte te verrigten: » Neen, 
zeide de maarschalk, wijl het 
leger VILLARS niet als een dap
pere heeft kunnen zien sterven, 
zoo is het goed, dat het hem 
als een christen de wereld ziet 
verlaten." Zijne verwonding was, 
zegt men, de voornaamste oor
zaak van het verlies van dezen 
slag. Hij was gelukkiger in 
1712. Hij viel den 24 JuKj te 
Denain aan de Schelde onvoor
ziens , op eene.verschanste leger
plaats van 17 bataillons,. over
rompelde dezelve, en maakte 
zich meester van de magazijnen, 
welke prins EÜGEKIDS, uilLan-
drecies toegesneld, vruchteloos' 
trachtte te heroveren. VIIXARS 
had dezen gelukkigen uitslag 
te danken, aan het door te 
FEBVRE D'ORVAL voorgestelde 
plan; en hij maakte er gebruik 
van, om zich met spoed, meester 
te maken van het fort van Scarpe, 
van Douai, Ie Quesnoy, Bou-
chain. Zijne veroveringen be
spoedigden den vrede. Dezelve 
werd gesloten te Rastadt, den 
6 Mei 1714, en de maarschalk 
was er gevolmagtigde. De over
winnaar van Denain gen00^ 
vreedzaam de rust, die hij door 
zijn werken verdiend had lot in 
1733, als wanneer hij naar 
Italië werd gezonden, na lot 
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veld-maarschalk-generaal te z'yjn 
benoemd. Deze, titel was niet 
'verleend geweest sedertden maar
schalk TÜKEKNE, die er het eerst 
mede vereerd schijnt te zijn 
geweest. Den 11 November van 
dat jaar, kwam hij aan in do 
legerplaats van Pissigfietone, en 
maakte zich, na 12 dagen met 
opene loopgraven te hebben ge
vochten , bij verdrag meester van 
die plaats. De verzwakking zij-
fier krachten stond hem niet 
toe meer dan éénen veldtogt te 
maken. Op zijne terugreis naar 
Frankrijk, hield hem eenedoo-
delijke ziekte te Turijn op, aan 
welke hij den 17 Junij 1734, 
aldaar overleed. Toen prins Eu-
GEMUS het berigt van dezen dood 
vernam, zeide hij: » Frankrijk 
heeft een groot verlies -geleden, 
hetwelk het in langen tijd niet zal 
herstellen." De maarschalk DE 
VILLARS was een man, vol on
verschrokkenheid en vertrouwen, 
en met eenen geest bezield voor 
den oorlog geschapen. Zijne 
zedelijke en militaire deugden 
bekwamen eenen nieuwen glans, 
door hare vereeniging met die 
•der godsdienst,, aan welke hij 
steeds opregtelijk verkleefd was. 
Men verwijt hem niet altijd eene. 
zijner dapperheid waardige ze
digheid aan den dag te hebben 
gelegd (*). Hij sprak over zich-
zelven, zoo als hij verdiende 
dal anderen over hem spraken. 

A a 

Eens, bij zijn afscheidnemen , 
om het bevel te gaan voeren 
over het leger, zeide hij tot den 
koning in tegenwoordigheid van 
het geheele hof: » Sire, ik ga 
de vijanden uwer majesteit be
vechten , en ik laat u te midden 
der mijnen achter." Aan de 
hovelingen van den hertog van 
Orleans, regent des koningrijks, 
die rijk waren geworden, door 
de ondermijning van den staat, 
het Stelsel van LAW (zie dat 
artikel) genaamd * zeide hi j : 
» Wat mij betreft, zoo heb ik 
nooit iets gewonnen, dan op de 
vijanden van den staat." Zijne 
gesprekken, waarin hij denzelf
den moed, als in zijne hande
lingen openbaarde, vernederde 
andere mannen al te zeer, die 
daarenboven door zijn geluk reeds 
genoeg verbitterd waren.- ook 
bezat hij, met regtschapenheid 
en verstand , nooit de kunst om 
zich vrienden te maken. Men 
heeft in Holland de Mémoires 
etc. (Gedenkschriften van den 
maarschalk DE VILLAP.S) , in 3 

•dl.*, in 12.mo gedrukt. Het 
l.e dl. is geheel van hem, de 
beide overigen zijn van eene 
andere hand. In 1787, heeft 
L. P. ANQUETIL (zie dat artikel), 
een Leven van DE VILLARS, met 
zijn Dagverhaal, in 4 dl.11, ia 
12.m 0 , in licht gegeven.' De 
beroemde veldheer wordt in deze 
werken soms anders geschilderd 
3 

(*) Dit verwijt verliest veel van deszelfs kracht, als men zich,dit se-
'•egde van den maarschalk herinnert: » Nooit heb ik een levendiger 
aeiioegen gevoeld, dan bij het behalen van eenen prijs in het collegie;, en b'u het winnen van eenen veldslag." 
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dan hij werkelijk geweest i s ; 
men laat hem dingen zeggen, 
waaraan hij niet gedacht, heeft, 
en die in zijne denkwijze niet la
gen. Be hertog van SAINT-SIMON, 
behandelt in zijne Memoriën, 
den maarschalk DE VULARS 
zeer slecht, en maakt van zijne 
gebreken, van zijne ijdelheid 
vooral eene soort van karikatuur, 
die hartstogt en kwade luim ver
raadt, doch in den volsten zin 
kan men zeggen, dat zijne la
king van allen grond ontbloot is. 

VILLARS (de abbé DE MONT-
FAUCON DE), in 1635, uit eene 
adellijke familie van Langnedoc 
geboren, was de bloedverwant 
van den beroemden benediktij-
ner DE MONTFAUCON (zie dat art.), 
kwam té Parijs, en maakte zich 
bekend door zijne Entretiens etc. 
{Gesprekken mn den graaf DE 
GABALIS , over de wetenschappen), 
1670, 2 dl.», in 12.«K> Dé schrij
ver ontsluijert in dezelve op 
eene al te aangename wijze de 
geheimen der kabaal der broe
ders van het rozen-kruis (zie 
FLBDD). Dit werk deed hem den 
kansel verbieden. Hij werd, in 
1675, 'op den weg van Parijs 
naar Lyon, door een' zijner 

.bloedverwanten, door een pistool
schot gedood; Nog heeft men, 
van hem eene Traite etc. {Ver
handeling over de scherpzinnig' 
heid), in l2.mo5 ten voordeele 
der samenspraken van AIUSTÜS 
ew EÜGENIÜS, door pater Bou-
HOURS , tegen BARBIER D'AUCOÜK , 
«ie eene critïek van dit werk 
?« oV!livaar<liSd. en een roman „ 
IfJ d l , V ? 12-mo> onderden 
titel van Liefde sonder zwakheid, 

die niet veel bcteekent. [Hij 
gaf daarenboven in het licht: 
Overwegingen over de levenswijze 
van la Trappe, eenen Brief 
tegen ARNAUD, en Beoordeeliwj 
der Gedachten van PASCAL]. 

VlLLE (HlERONÏMUS FRANCIS-
cüs'rnarkies DE) , een Piemonlees, 
diende onder den hertog van 
Savooye en onderscheidde zich 
door zijnen moed en zijne kunde. 
Hij had, onder prins THOMAS 
den rang van luitenant-generaal, 
in dienst van Frankrijk, toen 
hij in 1665, door de republiek 
van Venetië werd aangezocht, 
om het bevel in Candia te gaan 
voeren. Hij bood het hoofd aan 
de pogingen der Turken, tot 
dat de hertog van Savooye hem 
in 1678 terugriep. Hij verliet 
het eiland, den 22 April, tot 
groot leedwezen der soldaten 
en officieren, die evenzeer op 
zijne dapperheid als op zijne 
bekwaamheid rekenden. D'AL-
QUIÉ heeft zijne Gedenkschriften 
over het beleg van Candia, uit 
het Italiaansch in het Fransch 
vertaald, Amsterdam, 1671, 2 
dl.«, in 12.m° Dit is een be
langrijk dagverhaal dezer be
ruchte belegering. 

VILLE (ARNOLD DE). — Zie 
RANNEQUIN. 

* VILLE (de abbó JOAIWES IG-
NATIUS DE LA) , een bekwame 
diplomaat, en bisschop van W-
comia, in 1690 geboren, maakte • 
op eene roemvolle wijze, zijne 
eerste studiën bij de Jesmten, 
en begaf zich in hunne orde. 
Hij doorliep in dezelve, den ge-
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wonen kring des onderwijs, en 
besteedde, zijnen overigen lijd 
om zich in de Fransche taal te 
oefenen, en andere nuttige kun
digheden te verwerven. Hij oor
deelde het niet raadzaam om 
zich aan de maatschappij door 
geloften te verbinden, en verliet 
dezelve weder; doch hij behield 
voor zijne oude orde-broeders 
altijd vele achting en toegene
genheid. Wereldlijk priester ge
worden zijnde, werd hij ook 
weldra in de wereld bekend. 
Hij had de geschiedenis en de 
belangen der hoven beoefend. 
De markies DE FÉNÉLON (GA-
BMEL JAGOBUS) , neef van den 
aartsbisschop van Kamerijk, in 
1725, tot gezant in Holland 
benoemd zijnde, zoo werd de 
abbé DË LA YiixE verkozen om 
hem te vergezellen, en nadat 
de ambassadeur terug was ge
roepen, ging hij voort, in hoe
danigheid van minister des ko-
nings van Frankrijk, bij de
zelfde republiek te resideren. 
•Bij verschillende gelegenheden, 
met gewigtige en netelige on
derhandelingen belast, geleidde 
bij dezelve altijd met zoo vele 
scherpzinnigheid, dat zij eenen 
gelukkigen uitslag bekwamen. 
Men beriep hem tot den post 
van eersten secretaris bij het 
ministerie van buitenlandsche 
zaken, en hij spreidde -aldaar 
eene andere soort van begaafd
heid ten toon. Nooit warende 
dépêches duidelijker, naauwkeu-
riger en beter geschreven geweest. 
Het _ was billijk dat zoo vele 
verdiensten, en dienstbewijzen 
beloond werden: de abbé DE LA 

A. a 

VILLE verkreeg de abdijen van 
.Lessay en van Saint^Quentin-
les-Beauvais. In 1746, -werd hij 
in de Fransche akademie. opge
nomen ; men -stichtte voor hem 
den post van directeur der bui
tenlandsche zaken, en benoemde 
hem tot bisschop van Trieomia, 
in parlibus infidelium. De bis
schop van Trieomia overleed in 
1774, Meer dan 40 jaren was 
hij in het beheer van zaken 
geweest. Men heeft van hem: 
1.° Discours (Rede) bij zijne 
opneming in de Fransche aka
demie ; — 2.° Tegenwoordige 
staat der bezittingen van zijne 
BritscJie majesteit in Duitsch-
land, uit het Engelsch in het 
Fransch vertaald, 1720, in 12."10; 
—• 3.o een aantal Verhandelin
gen , in de archiven van buiten
landsche zaken bewaard. SUARD, 
die hem bij de akademie op
volgde, heeft zijne Lofrede uit
gesproken. 

* VlLLEBRUNE (JOANNES B A P -
TISTA LEFEBVRE DE), doctor in de 
geneeskunde, te Senlis, in 1732 
geboren; werd in 1793, opzie
ner der nationale bibliotheek; 
hij had de geneeskunde laten 
varen, om zich in bijna al de 
bekende landtalen van Europa 
en Azië te oefenen. In het collegie 
van Frankrijk, tot hoogleeraar 
der Grieksche letterkunde be
noemd , verloor hij dien post 
in 1797, zoowel als dien van 
tolk, welken hij bij het minis
terie van buitenlandsche zaken 
bekleedde. Door het Directorium 
vervolgd, wijl hij in eenon _gc-
d rukten brief .de noodzakelijk-
4 



40S V I L. 

heid had verklaard, van in 
Frankrijk een eenig hoofd te 
hebben, begaf hij zich naar 
Angoulème, alwaar hij tol aan 
het sluiten der centrale school, 
den leerstoel der natuurlijke 
historie on vervolgens dien der 
humaniora en wiskunde bekleed
de. Hij overleed aldaar in 1809. 
Zijne voornaamste' werken zijn: 
1." Récherches etc. (Nasporingen 
over de koortsen), naar het En-
gelsch van Dr. GRANT , 1773, 
in l2.moj — 2." Traite etc. 
(Verhandeling over de ondervin
ding in de geneeskunst), naar 
het Hoogduitsch van ZIMMER-
ÏUX, 1774, 3 dl.», in 12.m°; 
— 3.° Traite etc. {Verhandeling 
over den bloedgang), naar het 
Hoogduitsch van denzelfden, 
1775, in 12.™"; nieuwe uitgave, 
1787, in 8.™ • — 4.° Traite etc. 
(Verhandeling over desiehtender 
kinderen), naar hel Zweedsch, 
177S, in 8.voj — 5.° La Se
conde etc. (De tweede Punische 
oorlog), een dichlstuk, naar het 
Lalijn van Sinus ITALICUS, 1781, 
3 dl.», in 8.TO; — 6." Traite 
etc. (Verhandeling over etter
builen aan de beenen), naar het 
Engelsch, van UNDERWOOD, 1784, 
in 12.mo; — 7.o eene Vertaling 
(in het Fransch) der Zetregels 
en Voorbeduidingen van HIPPO-
CRATES, 1786, in 8.™, enz. 

"VILLEFOUE (JOZEF FBAKCISCUS 
BOURCOIS w), uil eene adellijke 
familie van Parijs, word in 1652 
geboren, bragt eenige jaren door 
in de communiteit der edellie
den, m de. pwochio van Saint-
bulptcc opgerigt, en werd in 
i/Vb lid der akademie van op

schriften. Hij verwijderde ziclr 
van dezelve in 1708, en ging 
zich verbergen in een klein ver
trek , van het klooster der hoofd
kerk, alwaar hij verbleef tot 
aan zijnen dood, in 1737 voor
gevallen. Men heeft van hem 
een aantal geschiedkundige wer
ken, vertalingen, en losse s luk-
jes. Zijne geschiedkundige wer
ken zijn: l.o Vie etc (Levenvan 
den H. BERNARDÜS), in 4.»° het
zelve is. met eene edele eenvou
digheid geschreven; — 2.° Vies 
etc. (Levensbeschrijvingen der II. 
Vaders uit de woestijnen van het 
Oosten), 2 dl.*, later in 3 dl.n, 
in 12.mo; — 3.° Vies etc. (Levens
beschrijvingen der heilige Va
ders uit de woestijnen van het 
westen), 3 dl.n, in 12.mo. Deze 
beide werken hebben dat van 
ARNAÜLD D'ANDIILY, in denzelf-
den smaak, niet verdrongen; — 
4.° Vie etc. (Leven van de heilige 
THERESIA), met de Uitgezochte 
Brieven derzelfde heilige, in 4.t0, 
en in 2 dl.n, m l2.mo; — 5.° 
Anecdoten of Geheime geschie
denissen , betrekkelijk de bulle 
Ünigenitus, 1730, 3 dl.", in 
12.m0 Dit werk, vol gewaagde 
en satirieke feiten, levert treu
rige indrukselen op betrekkelijk 
het karakter des .schrijvers, en 
verraadt zijne betrekkingen met 
de janseniste parlij (zie LAFITAU-
P.F .—) ; —. 6." Vie etc. (Leven 
van ANNA GÉNOVEVA VAN BOURBON 
hertogin van Longueville). Deze 
was eone der ijveraarsiers der 
partij. De vertalingen van yn> 
USFORE zijn die van verscheiden 
werken van den heiligen AUGUS-
TINUS , van den H. BERNARDÜS 
en van CICERO. Deze verschil-
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lende vertalingen bezitten bijna 
altijd de verdienste der getrouw
heid en sierlijkheid; maar men 
verwijt den vertaler slordighe
den in de voordragt, en zenuw-
looze omschrijvingen. 

VILLEFROY (WILLEM DE), pries
ter, doctor in de godgeleerdheid, 
in 1690 geboren, overleed als 
lioogleeraar inhetHebreeuwsch, 
in het koninklijk collegie van 
Parijs, in 1777. Hij was se
cretaris geweest van den hertog 
van Orléms, die hen in 1721, 
de abdij van Blasimont deed 
geven. Hij was een leergierig en 
werkzaam -man. Men heeft van 
hem: Lettres etc. (Brieven van 
den abbé de ***, aan zijne kwee-
helingen , otn te dienen tot in
leiding van het goed verstand 
der heilige Schriften), Parijs, 
1751, 2 dl.", in 12.™, en an
dere geschriften bondiglijk we-
derlegd, door den abbé LADVOCAT 
en pater HOUBIGANT. Zijne wijze 
om de H. Schrift te verklaren, 
kan al$ eene soort van Bardui-
nisme worden beschouwd, welke 
strekt om de gewijde geschiede
nis in eenen roman te hervor
men , en om van Gods-woord 
ften taalkundig stelsel te maken. 
»* capucijnen, bewaarders van 
% e geschriften en uitvoerders 
y,ari zijn ontwerp, hebben een 
Gonwientarium op JOB , en an
dere werken geleverd, waarin 
Kien eene meer zonderlinge dan 
nuttige geleerdheid ontwaart, 
eene geleerdheid die meer ge
docht is dan afgemeten naar de 
^erhevene eenvoudigheid der hei
ige boeken. 

A 

VlLLEGAGNON (NlCOLAAS Dü-
BAND DE), ridder van Malta, 
te Provins en Brie geboren, on
derscheidde zich in 1541 bij de 
onderneming tegen Algiers. Hij 
deed zich niet minder opmerken 
bij de verdediging van Malta, 
waarvan hij een Verslag in het 
Fransch heeft geleverd, 1553 * 
in 8 J ° ; en in het Latijn, in 4 > 
Na het romaneske ontwerp ta 
hebben gevormd, van zich in 
Brazilië eene souvereiniteit te 
vormen, en er eene wijkplaats 
voor de calvinisten, wier dwalin-: 
gen hij omhelsd had, van te 
maken, verkreeg hij in het be
gin vele colonisten j maar daar. 
hij dezelve niet door de banden 
•van een zelfde geloof kon veree
nigen , en afgeschrikt werd door 
de verdeeldheden, die noodwen
dig ontstaan, uit de weigering 
van het gezag der Kerk te erken
nen, zoo gevoelde hij het ramp
zalige zijner afdwaling, kwam 
in Frankrijk terug, en bleef in 
het vervolg getrouw aan de gods
dienst zijner vaderen verkleefd. 
De Portugezen maakten zich 
meester van de sterkte, welke 
hij had doen bouwen, ter be
scherming zijner volkplanting, . 
en Brazilië was voor de Fran-
schen verloren. VILLEGAGNON 
overleed in 1571, en liet ver
scheiden geschriften tegen de 
protestanten na. 

VlLLEGAS (FËRDINAND R Ü I Z D E ) , 

een Spaansch dichter, te Bur
gos , in 1520 geboren, was de 
kweekeling van den beroemden 
LODEWMK TIVES , en de vriend 

| van BUDÉ, groot bewonderaar vaa 
a 5 . • -
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ERASMÜS. lntusschen leefde VIL
LEGAS , ondanks al zijne begaafd
heid als Latinist, bijna in de 
vergetelheid: en men kent zijne 
-werken, enkel door een toeval. 
Terwijl EMMANUEL MARTINÜS in 
de bibliotheek van den markies 
DE VILLA-TORCAS naar een boek 
zocht, viel hem in handen een 
handschrift der Lalijnsche ge
dichten van VILLEGAS, welke hij 
onder dezen titel in het licht gaf: 
Fcrd. Ruizii Vilegasi Burgensis, 
qum extant opera; Emm. Mar lint 
alohensis decani, studio emen-
data. A. Bern. Andr. Lama ite-

' rum recensiia nunc primum pro-
deunt, Venetië, 1734, in 8.™ 

VILLEGAS (don ESTEVAN), bij
genaamd de Spaansche Ana-
créon, in 1595 i&Noxera, in de 
provincie Rioja, van adellijke, 
maar arme ouders geboren. Hij 
studeerde te Madrid en te Sala-
manka, en zijne begaafdheid 
voor de dichtkunde, ontwikkelde 
zich reeds vroegtijdig. In den 
ouderdom van 15 jaren vertaalde 
hij ANACREON , en eenige oden 
van HORATIÖS , die hij in één 
boekdeel vereenigde. Na deze 
verschillende voortbrengselen aan 
verscheiden begunstigers Ie heb
ben opgedragen, durfde hij zulks 
ook nog doen aan PIIILIPPOS III, 
die deze, ofschoon eenigzins 
spade, hulde niet van de hand 
wees. Zulks was VILLEGAS echter 
niet grootelijks van nut, want 
na kwen tijd kon het hem eerst 
gelukken, eenen zeer geringen 
post te bekomen. Hij overleed 

i « « i * ï d e n 3 September 
lbbd, en heeft nagelaten: l.o 
Minneliederen, die verscheiden 

uitgaven hebben gehad; — 2.° 
eene Vertaling (in het Spaansch), 
in onrijm en dichtmaat, van do 
verhandeling De consolatio phi-
loscphim van BOÖTIUS, in 5 boe
ken, Madrid, 1680. Hij heeft 
daarenboven .verscheiden kost
bare handschriften nagelaten, te 
weten: 1.° Varia phüologim, sive 
Bisserlatiomm criticarum. Pater 
SARMIENTO bezat in 1770 dit uit
muntende werk, en men weet 
niet of hij het liet drukken. De 
bibliotheek van Ciienca bezat de 
volgende handschriften: — 2.° 
eene verzameling van Slaat- en 
letterkundige brieven, aan.do» 
LORESZO RAMIREZ DE PRADO ge-
rigt; — 3,° een Hekeldicht tegen 
de zeden van zijnen lijd; — 4.° 
eene Vertaling van HIPPOLÏTUS , 
treurspel van EURIPIDES enz. 

VILLEHARDOÜIN (GODFRÏEDDE), 
in 1200, ridder en maarschalk 
van Champagne, voerde met 
roem de wapens en beoefende 
de letteren. Men heeft van hem 
Hisloire etc. (Geschiedenis der 
inneming van Konstantinopel door 
de 'Fransclm in 1204), waar
van de beste uitgave is die van 
DU CANGE, in fol., 1657.-7-
Men heeft dezelve herdrukt, in 
het 18.« dl. van Recueil etc. 
(Verzameling der geschiedschrij
vers van GalliS en Frankrijk), 
1822, in foh — Dit wérk w 
mot eene bevallige eenvoudig-
en opregtheid geschreven; maar 
de schrijver is niet oordeelkundig 
genoeg in de keuze der feiten 
en omstandigheden. 

VlLLEMERT. — Zie BOOMBH 
DE VlLLEMERT (PËTBUS JOZEF). 
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* YILLEMOT (PHILIPPÜS)., een 
geleerde sterrekundige, in 1641, 
te CMlons-sur-Saóne geboren, 
werd pastoor van la Guillolière 
te Lyon. Zijn leven biedt niets 
belangrijks aan, en hij is slechs 
bekend door een werk getiteld: 
Explication etc. [Verklaring van 
de beweging der planeten), 1787, 
in 12.""», dat hem beroemd 
maakte. Hij werd echter aan
gerand door MALEZIEÜ ; maar 
de geneesheer BAYXE verdedigde 
hem volkomen. CAMILLÜS FAL-
CONNET vertaalde dit boek }n 

• het Latijn. VILLEMOT was zoo 
hartstogleüjk aan de wiskunde 
gehecht, dat hij bij het hooren 
voorlezen van een welsprekend 
proza, of dichtstuk, gewoonlijk 
uitriep: » Dat is zoo schoon 
als eene equatie.'" Hij overleed 
den 11 October 1713. 

* VILLENA (HENDRIK VAN AR-
RAGON, markies DE), groot-mees
ter der orde van Calatrava, werd 
in 1384 geboren. Hij stamde 
van vaders-zijde af van FERDI-
NAND, bijgenaamd den Regtvaar-
dige, koning van Arragon, en 
van moeders-zijde van de konin
gen van Kastilië. Te midden 
der onlusten van Kastilië, onder 
de regering van JOANNESII, zag 
^en beroemde mannen, die, 
terwijl zij den troon van hun-. 
nen koning dreigden te doen 
schudden, zich echter hartslog-
telijk toonden voor do beoefe-
ujng der wetenschappen en der 
dichtkunst. De markies DE VIL-
LENA behoorde tot dat getal; 
hij was zeer ervaren in de staat
kunde, de wysbegeerte, de wis
kunde , en vooral in de ÏCasti' 

liaanschc dichtkunst. Hij deed 
den smaak voor de' letteren in 
zijn vaderland herleven, en be
schermde degene, welke dezelve 
beoefenden. In navolging van 
die van Toulóuse, rigtte hij in 
1423 in Arragon, eene akademie 
van troubadours op, en stichtte 
ook in Kastilië een dergelijk 
genootschap, onder den naam 
van Consistorio de la gaya cien-
cia. Hij overleed in 1434, en 
heeft nagelaten: 1.° gaya cien-
cia, of Geschiedenis der Trou
badours van Falencia en Kata-. 
lonië). Dit werk bevat ook eene 
Verhandeling over de Kastili-
aansche dichtkunde; — 2.° Be 
werken van HERKULES, een dicht
stuk, Burgos, 1422; •.— 3.° Aan; 
teekeningen op den düneis. Nog 
schrijft men hem toe eemVer-
taling (in het Spaansch) van 
DANTE , en eene Verzameling 
van verspreide dichtstukken in 
de Spaansche Cancioneros. 

VÏLLENA. — Zie PACHEGO. 

.* VILLENEUVE (HÜONDE), een 
beroemde Troubadour der 12.e 
eeuw, bloeide, zegt men, onder 
de regering van PHILIPPÜS-AU-. 
GUSTUS. Hij was de schrijver 
van verscheiden berijmde romans 
of dichtstukken, zoo als Renaud 
de Montauban, Guyot de. Nan-
teuil, Aie d'Avignon, de vier 
Zonen van Aimon enz., die in 
den tijd eenen grooten opgang 
maakten. In het dichtstuk van 
Renaud, maakt de schrijver 
gewag van de beroemdste kruis
vaarders , en in het bijzonder 
van de graven van RAMES , van 
GALERANY van S&ïm, ^aGm' 
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FiuED DE NOGARET alle overzee-
sche vrijheeren, die zich in 1200 
bij de inneming van Jeruzalem 
door SALADIN onderscheidden, 
YIIXENEDVE overleed kort daarna. 
Men vindt in zijne gedichten 
meer ernst en kracht, dan in 
die der overige troubadours van 
zijn tijdvak. Do president FAU-
CHET , LA CBOIX DÜ MAINE , in 
de Bibliothèque francaise, DD-
VERDIER VAN PKIVAS en MILLOT 
in zijne Geschiedenis der trouba
dours , spreken met lof over 
YlLLENEüVE. 

VIIXENEUVE (HELTON DE), groot
meester der orde van den H. JO
ANNES van Jeruzalem, toenmaals 
te Modus gevestigd, had zijne 
verheffing te danken aan de aan
beveling van Paus JOANNES XXII, 
die in hem even zoo veel moed 
als bekwaamheid erkende. Zijne 
verheffing geschiedde te Avignon 
in 1319; maar hij begaf zich 
eerst in 1332 naar Modus, en 
leefde er als een vorst, die het 
regeren verstaat. Door zijne 
weldaden' lokte hij een aantal 
ridders tot zich, en dit eiland 
werd een geducht bolwerk. Hij 
rustte vervolgens zes galeijen 
uit, om het bondgenootschap 
der christen-vorsten tegen de 
ongeloovigen te ondersteunen. 
Er waren verschillende misbrui
ken ïn de orde geslopen, en 
Paus CLEMENS VI was van de
zelve onderrigt. VILLENEUVE 
maakte wijze reglementen ter 
hervorming der zeden. Het 

T l ,den, r i t 1 d e r s verboden la
kens ie dr ag e n , die meer dan 
2 gulden do anderhalve el kost
ten. Men verbood hun levens 

de verscheidenheid van spijzen, 
en het gebruik van fijne wijnen. 
Hij zond kort daarna afgevaar
digden aan den Paus; zij hiel
den een kapittel te Avignon, 
waarin de door den grootmeester 
ontworpen reglementen beves
tigd werden. De orde verloor 
weldra VILLEMEDVE; hij overleed 
te Modus in 1346. » Een vorst, 
zegt VEKTOT , achtenswaardig-
wegens zijne spaarzaamheid, en 
die gedurende zijn grootmeester
schap al de schulden der gods
dienst afloste." Zijne • voorzig-
tigheid kenmerkte zich even zoo 
vaak als zijne dapperheid vooral 
toen hij het eiland Lango, dat 
tegen de orde was opgestaan, 
beteugelde. Zijne gestrengheid 
deed hem MANLIÜS noemen, Wijl 
hij, zegt men, van het ridder* 
gewaad ontblootte DIEÜDONNÉ" 
DE GOZON, die, tegen zijn ver
bod een gödrogt had verdelgd, 
hetwelk Modus onveilig maakte 
(zie GOZON). Hij gaf blijken 
van zijne praalzucht door de 
gebouwen, welke hij op het 
eiland deed oprigten: eene kerk, 
waarin hij twee hoofdkapellen 
stichtte, en een kasteel dat 
zijnen naam droeg. Hij was 
ook de de stichter van een kart-
huizer-nonnenklooster, in het 
diocees van Fréjus, waarin zijne 
zuster ROSALINE DE VILMNEUVE, 
priorin was, en in den geur 
van heiligheid overleed. 

* ViLLENEUVE (PETRUS KAEEL 
JOANNES BAVTISTA SILVESTER), 
onder-admiraal van Frankrijk, 
den 31 December 1763, te Va-
lensoles (Fr. Neder-Alpen, dep.') 
geboren, reeds in den ouderdom 
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van 15 jaren begaf hij zich als 
garde-marinier in dienst; na de 
ondergeschikte rangen der zee-
magt te hebben bekleed, werd 
hij in 1793 tot scheepskapitein 
benoemd, en in 1796 was hij 
smaldeels-chef. Omtrent dezen 
tijd door tegenwinden in de 
Middellandsche-Zee opgehouden, 
kon hij rnet de afdeeling, waar
over hij het bevel voerde, de 
vloot niet bereiken, welke be
stemd was, om den inval in 
Ierland te beschermen. ïn het
zelfde jaar (1796), ontving bij 
den rang van schout-bij-nacht. 
VittENEUVE' was bij den slag 
van Aboukir tegenwoordig, al
waar hij over de achterhoede 
het bevel voerde, en na dezen 
noodlottigen strijd, gelukte het 
hem* om; met twee oorlogs
schepenen twee fregatten, Malta 
te bereiken. In 1804 tot vice-
admiraal benoemd, ging hij zich 
te Toulon met het opperbevel 
over het smaldeel belasten, en 
ging den 18 Januarij 1805, met 
11 linie-schepen, 7 fregatten, 2 
brikken, aan boord hebbende een 
corps-troepen, onder de bevelen 
van den generaal LAÜRÏSTON, 
onder zeil. Het slechte weder 
noodzaakte hem de haven weder 
binnen te loopen, welke hij eerst 
«en 30 Maart kon verlaten, en 
den 9 Apry kwam hij voor Ca-
du. Do Spaansche admiraal 
GIUVINA. vereenigde zich met 
een'ge schepen met hem, en vijf 
andere schepen derzelfde natie 
wachtten hem ter reede van 
Fort-Iioyal, in Martinique. Tfe 
admiraal NEISON , die in den 
Waan verkeerde, dat de veree
n d e vloot voor Egypte bestemd 

was, vertrok in allerijl naar dat 
gewest, kwam te Napels terug, 
en kon de Middellandsche-Zee 
eerst eene maand na de Fran-
schen verlaten. Laatstgenoem
den , daardoor meesters van de-
zee der AnlilUsche Eilanden 
geworden, en daarenboven nog 
verstrekt, doof twee schepen 
en een fregat, uit Rochefvrt 
gekomen, veroverden het als-
onoverwinnelijk beschouwde fort 
Diamant, en maakten zich-
meester van een Engelsch kon
vooi van veertien zeilen. Hef 
door NELSON aangevoerde smal-
deel kwam eindelijk te JBarbade 
aan, en VILLENEOVE zou hem 
slag hebben kunnen- leveren; 
maar zijn voornaamste doel was 
'geweest, hem van de Europè-
sche zeeën te verwijderen, zoo
dat, eenmaal dit' doel bereikt 
zijnde, hij naar Galiciëstevende, 
na aan eenen kaper, nog eenen -
rijken Spaanschen buit ontwel-
digd te hebben. Tegenwinden 
hielden hem gedurende twee
en-twintig dagen, tusschen de 
Asorische eilanden en het vaste 
land op, en op vijftig mijlen in 
de ruime zee, ontmoette hij een 
smaldeel onder de bevelen van 
sir ROBERT CALDER , dat uit 
vijftien linie-schepen, twee fre
gatten, een' kotter en een'log
ger bestond. Van beide zijden 
stelde men zich in slagorde, 
en het kanonnen-vuur begon 
langs de geheele linie. De uit
slag was geheel ten voordeele 
der Franschen; maar de nevel 
was zoo dik, dat er niets be-
slissends uit voorvloeide, en 
twee reddelooze Spaansche sche
pen, vielen zelfs door wegdry 
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ving in de vijandelijke linie. 
Met den' nacht hield het vuur 
geheel op, en de beide vloten 
bleven in de tegenwoordigheid 
van elkander. Bij het aanbre
ken van den volgenden dag, 
werden de Engelschen, die zich 
verwijderd hadden, onder den 
•wind ontdekt, ën VIIXENEDVE , 
die hen achtervolgde, kon tot 
geen nieuw gevecht geraken. 
De beide admiraals werden in 
hun respectief vaderland bijna 
«ven zeer gelaakt, en men las, 
in een dier aanteekeningen van 
den Moniteur, die gewoonlijk 
door den keizer zelven gedicteerd 
werden, de volgende woorden: 
» Indien er eenmaal een man 
van karakter en moed, bera-
denheid en onverschrokkenheid 
gevonden -wordt, zal men zien, 
•wat onze zeelieden vermogen." 
sir ROBEUT CALDEU werd in 
zijn vaderland voor een' krijgs
raad betrokken, en ten einde 
het publiek van Londen niét 
ontevreden te maken, gaf het 
vonnis "te verstaan, dat indien 
de Pransche vloot niet verdelgd 
was, de Engelsche admiraal, 
zonder daarom van verraad of 
lafhartigheid beschuldigd te kun
nen worden, op de dagen van 
den 23 en 24 Julij, wel niet 
alles moest gedaan hebben, wat 
in 2'y'n vermogen was. Wijl, 
VILLENEÜVE , wegens het slechte' 
weder Brest niet had kunnen 
hereiken, begaf hij zich naar 
Fenol, en van daar naar Cadix. 
Hij was voor eencn oogenbljk 
van meening dat de admiraal 
RosiLY, die te Madrid was aan
gekomen, hem moest komen 
vervangen, en schoen zulks zelfs 

te verlangen. Daar inlusschen 
NELSON met eene aanzienlijke 
magt voor Cadix was verschenen, 
en vijf schepen van zijne vloot 
gedetacheerd had, zoo dacht 
VILLENE'DVE dat welligt de oogen
blik gekomen was, om de ne
derlaag van Aboulcir te wreken. 
» Indien het waar is , schreef 
hij aan den minister van marine, 
DEGRÈS, bij de herinnering der 
aanteekeningen in den Moniteur, 
indien het waar is, dat, er om 
wel te slagen, slechts karakter 
en moed vereischt worden,zoo 
zal ik bij mijn eerste uitloopen, 
niets te wenschen overlaten." 
De vereenigde strijdmaglen gin
gen den 20 en 21 October 1805 
onder zeil, en in zijne onder-
rigtingen, toenmaals onder de 
verschillende bevelhebbers uit
gedeeld , legde de admiraal veel 
kunst en behoedzaamheid aan 
den dag. Het getal schepen 
was van beide zijden gelijk ge
worden; maar onder de drieën
dertig zeilen der -vijandelijke 
vloot telde men zeven-en-twintig 
linie-schepen, en onder deze 
zeven drie-dekkers. De veree
nigde vloot was,» ten gevolge 
der verschillende evolutiën, welke 
zij gemaakt' had, slecht in de 
linie gevormd. Dit noodlottige 
toeval gaf aanleiding tot de 
schrandere en stoute Manamre 
van den kapitein LUCAS, die op 
den Redoutable (Geduchte) het 
bevel voerde. Toen hij zag, dat 
NELSON , regtstreeks op het ad-
miraalschip, den Bucentaure 
afging, bragt hij zich met don 
meesten spoed 'in de windvoe-
ring van den Bucentaure, en 
belemmerde den admiraal NEL-
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SON , die eenige 'oogenblikken 
daarna doodelijk gekwetst werd 
(zie NELSON), in de uitvoering 

, van zijn oogmerk. Maar nadat 
vier Engelsche schepen hun 
vuur tegen het admiraalschip 
vereenigd hadden, werd hetzelve 
geheel ontmast, 'en daar er in 
de nabijheid geen vaartuig was, 
om VILLENEÜVE overtenemen, 
zoo zag deze genoodzaakt zijne 
vlag te strijken, en zich aan 
den bevelhebber van het schip 
Mars overtegeven. Dit gevecht 
ontving den naam van slag van 
Trafalgar; het kostte aan de 
vereenigde vloot zeventien sche
pen,.'waarvan de overwinnaar 
er slechts vier kon behouden. 
VILLENEÜVE, naar Engeland ge
voerd , kwam in April 1806 
weder in Frankrijk, landde te 
Morlaix, en hield zich den 17 
derzelfde maand te Rennes op. 
NAPOLEON moest met smart zien, 
dat hij den Engelschen dê ge
legenheid tot eene nieuwe zege
praal had gegeven. Daar hij 
vreesde in de hoofdstad te ver
schijnen, alvorens te. weten op 
welke wijze hij door den keizer 
zou ontvangen worden, zoo 
schreef VILLENEÜVE aan den mi
nister van marine. Eet ant
woord, dat gestreng was, liet 
zich niet wachten; op den 22, 
werd de admiraal levenloos in 
zijne kamer gevonden, aan de 
zl)de des harts, met zes mes
steken doorboord. Op zijne la-
fel lag een brief, aan zijne 
vrouw gerigt, in welken hij 
«aar te kennen gaf, dat, wan
neer dit geschrift haar zou ge
worden, hij-niet meer zou be
gaan. Hij was alstoen 43 jaren 

oud. Men verspreidde in den 
tijd het gerucht dat de admiraal 
vermoord wasj maar dit uit
strooisel was van allen grond 
ontbloot. Alvorens zich de doo-
deïijke verwondingen toelebren-
gen, had VILLENEÜVE aan den 
keizer eenen brief geschreven, 
met al den nadruk ontworpen, 
waarvoor een man vatbaar i s , 
die van de menschelijke raagt 
niets meer heeft te vreezen. 

VILLENEÜVE. — Zie BRANCAS-
VltLENEUVE. 

VILLER (MICIUÖL) , een pries
ter uit het diocees van Lausan-
ne, den 30 Blaart 1757,in den 
ouderdom van meer dan 80 ja
ren overleden , is bekend door 
Bijzonderheden, betrekkelijk dm 
toestand der godsdienst in Sina, 
1732—1742, 7 dl.» in I2.«"> De 
schrijver bezwalkt met verschei
den lasteringen, religieuzen, die 
hij het zich ten regel stelde, 
niet te beminnen, zoo als pater 
BE GOVILLE zulks heeft bewezen, 
in twee brieven, voorkomende 
in het 22.» en 23.° dl. der Let
tres édifiantes. VILLER, der jan-
seniste parlij toegedaan, verheft 
zich met nadruk tegen het gezag 
dat dezelve bestrijdt. 

VlLLEROI. — Zie AüBESPINE 
(MAGDALENA DE L') en NEUF-
VILLE. 

VlLLERS (JOANNES BAPTISTA), 
in 1669, te Clavie, een dorp in 
het Luxemburgsehe, van brave 
en godvruchtige ouders.geboren, 
beoefende met het beste gevolg 
de schoolwetenschappen te SaXk* 
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en de wijsbegeerte te Leuven. 
Reeds in den ouderdom van 17 
jaren, als wanneer hij de gees
telijke kruinschering ontving, 
wijdde hij zich toe aan het heil 
van zijn' naaste, en vooral van 
•de armen. Daar België het too-
neel van den oorlog was gewor
den , zoo trok hij het land door, 
om aan het zielenheil der sol
daten te arbeiden. Nadat hij 
in 1691 vernomen had, dat er 
een Fransch leger in aantogt 
was om Luik. te gaan belegeren, 
zoo ging hij hetzelve vooruit, 
begaf zich in de stad, alwaar 
zijne christelijke liefde hem alle 
gevaren deed trotseren, om over
al geestelijke en ligchamelijke 
hulp aantebrengen, hetwelk hij 
gedurende het verschrikkelijkste 
bombardement, waaraan eene 
stad kan zijn blootgesteld, met 
eenen ongeloofelijken ijver deed. 
In 1710, gedurende het beleg 
van Boitai, alwaar hij president 
was van het provinciaal semi
narie der bisschoppen , was hij 

• bijna aan eene besmettelijke 
ziekte bezweken, die hij als 
slagtoffer van zijn' ijver voor 
zieken en gekwetsten had opge
daan. Terwijl hij aan zijne se
minaristen lessen gaf, over de 
geestelijke deugden, leerde zijn 
voorbeeld hun de praktijk der-
zelve. Geen stand ontsnapte aan 
zijne zorg. Hij liet ten gébruike 
der landlieden onderrigtende en 
stichteltjke boekjes drukken , 
welke hij met andere, naar alle 
behoeften afgemetene ondersteu
ningen liet uitdeelen. Hij over
leed m 17^0 na alles aan de 
armen te hebben gegeven wat 
hij bezat. Zijn Leven is te Luik, 

I in 1774 gedrukt. Ofschoon de 
stijl deszelven eenvoudig en wel-

I ligt al te onbeschaafd is, is de-

!

zelve echter geschikt om in de 
dienaars desHeeren, dienvreed-
zamen en zedigen geest te onder
houden , die, zoo als de apostel 

, zegt, terwijl hij geenerlei aan
spraak maakt op de goederen 
dezer wereld, voor de oogen 
der menschen onnoemelijke rijk
dommen verbergt, welke hij 
voor God verzamelt. Qui ab-
sconditus est eordis homo, ih 
incorruptibililate quieti et mo-
desti spiritus, qui est in con-
sveelu Dei locuples, I PETR. III, 
4. Het werd te Bijssel, in 1788 
herdrukt. 

* VlLLERS (FRANCISCUS DojII-
kicus), een Fransche letterkun
dige, in 1767 in Duitsch-ioi-
haringen geboren, trad eerst de 
loopbaan der wapens binnen, 
en diende onder de Fransche 
troepen tot op_ de omwenteling, 
in hoedanigheid van officier der 
artillerie. Hij was kapitein en 
adjudant van den heer POYSÉ-
GUR , toen hij zich naar DuUseli-
land begaf. Hij verbleef eenigen 
lijd te Berlijn en Ie Augsburg. 
Ofschoon cathólijk zijnde, trad 
hij te Göltingen in den echt 
met eene protestantsche vrouw, 
en men zegt zelfs, dat hij van 
godsdienst veranderde. De ge
schied- ' en letterkundige klasse 
van het nationaal instituut had, 
in het jaar 11 (1803), de vol
gende prijsvraag, uitgeschreven: 
Welken invloed heeft de hervor
ming van LÜTHEB uitgeoefend 
op den staatkundigen toestand 
van Europa en op de beoorde' 
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ring der verlichting? 'VILLERS 
Behandelde dezelve geheel ten 

' voordeele der-hervorming. Vol
gens hem, is aan LUTHER , is 
aan den schok, welken de door 
hem gevoerde oorlog tegen het 
«atholicismus aan de geesten 
gaf, al het goede te danken, 
wat sedert dien tijd heeft plaats 
gehad. VILLERS neemt niet in 
het minst in aanmerking, de 
bloedige oorlogen, die uit deze 
scheuring zijn voortgevloeid, en 
al de onheilen, welke zij heeft 
te weeg gebragt; of, indien hij er 
melding van maakt, beschouwt 
hij dezelve enkel als eene wei-
ligt lastige,- doch altijd geluk
kige crisis, waaraan men de 
wedergeboorte van het maat
schappelijk ligchaam te danken 
heeft. Wat hier van wezen 
moge, hij vond de Geschied- en 
letterkundige klasse gestemd, 
om zijn stelsel tè begunstigen, 
en, niet zonder eenige ergernis 
werd hem in de openbare zit
ting'van den 12 germinal, jaar 
12 (2 April 1804), de uitge
loofde prijs toegekend. Onder 
zijne mededingers bevond zich 
een jongeling MALLEVILLE ge
naamd, zoon van den pair van 
dien naam. Bit was zijne eerste 
°Ptreding in het gebied der let
teren, en hij had de uitgeschre
ven prijsvraag in eenen geheel 
tegenovergestelden zin beant
woord. Hij bewees dat de her
vorming voordeelig was geweest, 
noch voor den staatkundigen 
toestand van Europa, noch voor 
de bevordering der verlichting, 
vrij goede reglers hebben be
weerd, dat zijne verhandeling 

XXIV DEEL. B 

beter geschreven, en beter be
redeneerd, was, dan die van 
KAREL VILLERSJ maar zij was 
minder filozofisch, en daaren
boven godsdienstig. De klasse 
vereerde dezelve met een accessit. 
Het is niet • ten onpas alhier 
optemerken dat de commissaris
sen, op welker verslag de klasse 
den prijs toekende, van zeven 
die benoemd waren, zich tot 
vijf bepaalden, waarvan er slechts 
drie ten gunste van KAREL VIL
LERS stemden. Twee dezer drie 
waren GINGUENÉ, toenmaals re
dacteur van de Decade philoso-
phique, en IC. F. DOPUIS, bekend 
wegens zijn geschrift Origine 
etc. (Oorsprong aller eeredien
sten), en zijne gevoelens in het 
stuk van godsdienst. Het werk 
van VILLERS maakte grooten 
opgang, niet alleen onder de 
protestanten, maar ook bij de 
filozofische parlij, en had ver
scheiden uitgaven. VILLERS be
hartigde bijzonder, het stelsel 
van KAKT, en was een groole 
bewonderaar zijner theorie, welke 
hij ongetwijfeld begreep, een 
voorregt, dat aan iedereen niet 
'is gegeven. KANT was voor hem 
de man bij uitnemendheid, de 
onsterfelijke man, hij had de 
ware grondslagen gelegd, hij 
was tot resultaten gekomen, 
die voortaan onwrikbaar moesten 
zijn. Men heeft van VILLERS: 
l.o Le magnetiseur etc. (De ver
liefde magnetiseerde)), Geneve 
(Bcsancon), 1787, in 12.>"°; 
— 2.° De la liberté elc. (Over 
de vrijheid, haar afbeeldsel en 
hare beschrijving wat zij in de 
maatschappij is; middel om haar 

b 
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te behouden), Mets, 1791, in 
8.T0, 2.e en 3.° uitgave; deze 
laatste voert den naam van den 
schrijver; — 3.° Lettres etc. 
(Westfaalsche brieven), Berlijn, 
1797, in 8s°; —• 4.° Lettre 
etc. (Brief aan mejufvrouio D. S. 
over het misbruik der spraak-

" kunsten in het beoefenen der 
Fransche taal, en over de beste 
wijze om die taal te leeren), 
Göttingen, 1797, in 8.?°; — 5.° 
Relation etc. (Beknopt verslag 
der reis van LAPEYRODSE, om 
te dienen tot vervolg op de ver
korte algemeene geschiedenis der 
reizen van LAHARPE), Lcipzig, 
1799, in 8.™; — 6.° Philosophie 
etc. (Wijsbegeerte van KANT), 
i.e gedeelte, Mets, 1801, (9.« 
jaar), in 8.™ Aan het hoofd 
komt eene Levensschets voor 
van KANT. Tot dit werk be
hoorde nog een 2.° gedeelte, 
•waarin VIIAERS de theorie der 
zedekunde en die der schoone 
kunsten zou ontwikkeld hebben; 
dezelve is niet in hel licht ver
schenen; — 7.°Essaietc. (Proeve 
over den geest en den invloed 
der hervorming van LUTHER), 
in 8.™; dit is het door het 
Instituut bekroonde werk. Ver
scheiden schrijvers hebben zich 
met de wederlegging van het
zelve bezig gehouden. KAREL 
VILLERS is te Göttingen den 26 
Februari) 1815 overleden. Hij 
was lid der koninklijke maat
schappij van wetenschappen dier 
s tad. • 

VlLLEXERQUE' (ALEXANBER' 

• "ÏSSï* D K ) ' e e n letterkundige, 
in i /öy to Ugnif-en-Barrois ge
boren , was do zoon van een' 

majoor der ruiterij.' Hij volgde 
eerst het herqep zijns vaders, 
en kwam, 18 jaren oud zijnde, 
onder het infanterie-regiment 
y&n.Normandijë. In 1789 was hij 
kapitein j maar ten gevolge der 
ononderwerpejijkheid der solda
ten van zijn corps, zag hij zich 
verpligt zijn regiment te verla
ten. Daar de omwenteling hem 
van zijn geheelè vermogen had 
beroofd, en hij buiten betrek
king was, zoo wijdde hij zich 
geheel aan de letterkunde toe, 
VILLETERQUE werkte mede aan 
het Journal des arts, en ver
volgens aan het Journal de Pa
ris, waarin zijne artikels zich 
meestal door geleerde aanmer
kingen en bondigheid onder
scheiden. Zijne andere werken 
zijn: 1.° Zena, een Sentimen-
teele droom, door hem in de» 
ouderdom van achttien jaren ge
schreven ; — 2.° Veillées eto. 
(Wijsgeerige avondtijdkortingen 
enz.), 1795, 2 dl.*, in 8/">j 
— 3.o twee Blijspelen: Ie Mari 
etc. (de Jaloersche echtgenoot, 
mede-vrijer van zich zelven) 
en LUCINDE , of de gevaarlijke 
raadgeving, benevens andere 
minder beduidende geschriften 
en vertalingen. VILLETEKODE 
was corresponderend lid van het 
instituut. Hij overleed te Qhau-
lot, den 8 April 1811. 

VIIXÉTHIERY. — Zie GIRARP 

DE VlWETHERI. 

* VILLETTE (KAREL, markies 
DE), in 1736 te Parijs geboren, 
maakte vrij goede studiën, en 
openbaarde eenigen aanleg voor 
de dichtkunde,' die hem den lol 
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van den patriarch van Fèrmy 
verwierf, Deze deed hem/in den 
echt treden met mejufvrouw DE 
VARICOÜRT , uit eene adellijke 
familie van het land van Gex, 
welke hare bloedverwanten had
den toevertrouwd aan mevrouw 
DEMS, eene nicht van VOLTAIRE ; 
maar de nieuwe stand van den 
markies DE VIIXETTE verbeterde 
niet de bedorvenheid zijner ze
den , die hem op eene schan
delijke wijze hadden beruqht 
gemaakt. VOI/TAIRÈ deed hem, 
zegt men, te dien opzigte dik
werf vruchtelooze verwijten. Na
dat deze filozoof, in 1778, te ' 
Parijs was gekomen, overleed 
hij ten huize van VILUETTE, 
die, na hem te hebben doen 
balsemen, zijn hart in eene 
marmeren vaas sloot, waarop 
hij dit hoogdravende opschrift 
deed plaatsen: 

Son esprit est psrtout, ot son coour est iei. 

VIUETTE omhelsde met geest
drift de partij der Fransche om
wenteling, en sloot zich bij de 
partij van Orleans aan. In 1792, 
werd hij door het dep,1 der Oise' 
tot afgevaardigde bij de natio
nale conventie benoemd, alwaar 
™j zich noch als redenaar, noch 
a»s publicist deed opmerken. Tij
dens het proces van LODEWWK 
x vl, stemde hij voor de gevan
genhouding van dien vorst en 
zijne verbanning bij den Vrede, 
«y verbond zich aan de Giron-
dynen, doch zoo zwak, dat hij 
v;>n hunne tegenpartij geenerlei 
vervolging te verduren had. Bij 
z'jn overlijden, den 9 Juljj 1793 
v°Orgevallen, liet hij na; ï.° 

Poésies (Gedichten): —-2,° Eloge 
etc, (Lofrede van KAREL V, bij
genaamd den Wijze); — 3.° 
Eloge etc. (Lofrede van HENDRIK 
IV); — 4.° Lettres etc. (Uitge
zochte brieven over de voornaam
ste gebeurtenissen der omwente
ling)» 1792, in 8.vo 

VlLtlERS DE L'ISLE-ADAM (Jo-
ANNES DE), ridder, heer'van 
L'ISLE-ADAM, uit een der oudste 
en meest beroemde huizen van 
Frankrijk, wikkelde zich in de 
Bourgondische factie, aan welke 
hij door zijne kuiperijen en 
zijnen moed zeer nuttig was. 
Hij werd in 1418 tol maarschalk 
van Frankrijk verheven. Bij 
HENDRIK V, koning van Enge
land, verdacht geworden, werd 
hij, op last van dien vorst, in 
de Bastille opgesloten, welke hij 
•eerst in 1422 weder verliet. 
Nog diende hij de hertogen van 
Bourgondië en de Engelschen 
tot in 1435; maar kort daarna 
trad hij in dienst van koning 
KAREL VII, nam Ponloise in , 
en bevorderde de onderwerping 
van Parijs, Deze held maakte 
zich tot andere schitterende da
den gereed, toen hij, in 1437, 
in een'volks-opstand te Brugge, 
vermoord werd: zijn koning 
betreurde zijn verlies. 

VlLLIERS DE 1,'ISLE-ADAM (Pfll-
LIPPDS DE), in 1521 tot groot
meester der orde van den heiligen 
JOANNES van Jeruzalem verko
zen, was uit het zelfde huis 
als de voorgaande. Hij voerde 
het bevel op Rhodus toen dat 
eiland in 1522, door 200,000 

2 • 
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Turken belegerd werd. Toen de 
pogingen dezer door den vizier 
aangevoerde menigte vruchte
loos waren geweest, kwam So-
LIMAN zelf, om het bevel over 
dezelve te voeren, en benaauwde 
het beleg zoodanig, dat de groot
meester, daarenboven verraden 
door D'AMARAL, kanselier der 
orde, na zich-gedurende zes 
maanden met helden-moed ver
dedigd te hebben, den 20 der
zelfde maand, zich genoodzaakt 
zag, zich overlegeven. Be over
winnaar, vol achting voor den 
overwonnene, deed hem de 
vleijendste aanbiedingen, om 
hem te bewegen in zijne dienst 
te blijven; maar L'ISLE-ADAM 
verkoos de belangen zijner orde 
boven zjjne fortuin. Nadat hij 
gedurende acht jaren met zijne 
ridders zonder vaste verblijf
plaats had rondgedwaald, gaf kei
zer KAREL V hem in 1530 de 
eilanden Malla, Gozo en Tripoli 
in Barbarijë; en de groot-mees
ter DE L'ISLE-ADAM nam er bezit 
•van in de maand October des
zelfden jaars. Het is sedert dit 
tijdstip dat de ridders van den 
H. JOAKKES van Jeruzalem den 
naam van Bidders van Malta 
hebben aangenomen. L'ISLE-
ADAM overleed in 1534, betreurd 
iloor zijne ridders, wier verde
diger en vader hij was. Men 
plaatste pp zijn graf deze weinige 
woorden die eene volledige lof
spraak bevatten: ïïic jacet vk' 
Irix forlunm virtus. — 

'VILI.IERS (PETRUS DE) , te 
Cor/«ac, aan d e charente, in 
1G48 geboren,, begaf zich in 
louw onderdo Jesuiten.' Na zich 

bij dezelve en ia de collegiën en 
op den leerstoel onderscheiden 
te hebben, verliet hij hen in 
1689, om zich onder de niet 
hervormde orde van Chny te 

. begeven. Hij werd prioor van 
St. Taurin, en overleed te'.Pa
rty's in 1728. Deze schrijver 
door BOILEAC de MATAMOROS aan 
Chny bijgenaamd, wijl hij een 
trotsch gelaat had, en eenen 
meesteraehligen toon voerde, 
was voor het overige een zeer 
achtenswaardig man. Men heeft 
van hem eene verzameling van 
gedichten, door CÜLOMBAT, in 
het licht gegeven, 1728, in 
12.mo Men vindt in dezelve: 
l.o VArt etc. (De kunst om te 
prediken), een dichtstuk,: dat 
de voornaamste regels der wel
sprekendheid bevat 'r — 2.° de 
Tamitié (Over de vriendschap); 
— 3.° de l'Educalion etc. (Over 
de opvoeding der koningen in 
hunne kindschheid). Deze drie 
dichtstukken, die over groote 
onderwerpen handelen, zijn vol 
bondige lessen en wijze onder-
riglingenjmaar de stijl is een
voudig, en van harmonie en 
beelden ontbloot; — 4." Twee 
boeken met hieven; ~_." - 0 

Mengelingennnz. DeabbéfcB vtt-
LIERS heeft zich ook onderschei
den door verscheiden schoone 
leerreden, en door verschillende 
prozaïsche werken. De voor
naamste zijn: 1." Pensees etc 
(Gedachten en overwegingen over 
de afdwalingen der mensclwn 
van den mg ter zaligheid), la-
rijs, 1732, 3 dl.» in 12.»»; 
— 2.o Nouvelles etc. (Nieuw 
overwegingen over de gebreken 
van anderen, en over het nut 
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t to elk er uit kan trekken, ter 
regeling van zijn eigen gedrag), 
4 dl.1» in 12.m°; — 3.° Férités 
etc. (Bespottende waarheden), 
in 50 zamenspraken, ia 12.»1»; 
4.o Entretiens etc. (Gesprekken 
over de toovenertellingen, en 
over eénige werken van dien tijd, 
om tot behoedmiddel te dienen 
van den kwaden smaak), 1699, 
in 12.™ Hij verheft • zich ia 
dit geschrift tegen het gebruik, 
van in dergelijke stukken, over 
bpa niets anders dan over min-
narjjen te handelen. Deze ver
schillende werken ademen eene 
goede zedeleer, en zijne zuivere 
en gezonde voordragt, is verre 
te verkiezen boven de verwaande 
hoogdravendheid der tegenwoor
dige zedeleeraars. 

VlLLIERS (COSMUS DE SAINT-

EÏIENNE DE) , te Si. Denis, bij 
Parijs, in 1683 geboren, begaf 
zich onder de karmelieten der 
provincie Tours, werd Definilor, 
en overleed, in 1758. '• Men 
heeft van hem Bibliotheca car-
melitana, Orleans, 1752, 2 dl.»-, 
in fol. In ioDissertatioprcevia 

B b 

1 de vitca monasticce origine, die 
aan het hoofd voorkomt, doet 
hij het kloosterleven tot den 
tijd van ELIAS opklimmen, en 
tracht van eeuw tot eeuw te 
bewijzen, dat de orde der kar
melieten , van dezen heiligen 
profeet haren oorsprong ontleent. 
De verhandelingen, die in het 
geheele werk verspreid zijn, 
hebben meestal de wederlegging 
ten doel der gevoelens van pater 
PAPEBROCH, die deze bewegingen 
niet gunstig waren. Voor het 
overige is het werk wel geschre
ven en vol geleerde nasporingen. 
Men vindt in hetzelve belangrijke 
zeldzaarnheden, onder anderen 
het verslag eener conferentie, 
welke de hoofden van het jan-
senismus in 1620 te Bordeaux 
hadden, met dezelfde bedoelin
gen, die hen in het volgende 
jaar te Bourgfontaine deden ver
gaderen; maar waarin de heeren 
DE BERBIXE en DE COSPÉAN, die 
niet in hunnen zin stemden, 
de algeheele oatwikkeling van 
hun stelsel beletteden. Dit ver
slag, dat niet verdacht kan 
zijn (*), zou tot een nieuw be-' 
3 

(*) Door eene misvatting van den afschrijver, heeft er eene verre
gaande vergissing in plaats gehad, naardien het gevoelen van COSPEAN 
er niet in voorkomt, en men hem jdat van JAHSENIUS toeschrijft, zoo als 
zulks in het Journ. hist. et UU. van 1 Januari) 1794, blz. 31 wordt 
aangewezen. — Voor het overige Itoint hetzelfde verslag voor m Jacobi 
de Monbron Bisguisitio historico theologica, anjansenwnus sümerum 
Phantama, 1.» dl. 14.» ïlfdl. Mz. 179. Hetzelve is opgeteekend, in. 
twee, beide zeer achtenswaardige verklaringen, in deze bewoordingen 
vervat: » Nos F. Marcus a Nalivitate Virginis, provmcialis carmehtarum 
Provincice Turonensis, hoc scripto dcclaramus, quod ann. 1652 et lbö* 
°> de ftaziUv, vir nobilis Turonensis, testalus nobis sit, interfuisse se circa 
anmmi 1620 colloquio cuidam virorum in ecclesia spectabihum, mier quos 
C1"ant dominus du Verger, cui nomen deinde fuit abbati Sancto-Cyrano, 
et dominus Jansenius, dein Ypronsum in FlaniWa episcopus. Propw»-
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•wijs van het ontwerp van Bourff-
foniaine kunnen strekken, indien 
er tegenwoordig nog de minste 
twijfel kon bestaan, tenopzigte 
van eene zamenzwering, die in 
hare geheele uitgestrektheid, 
voor de oogen van de gansche 
wereld, is ten uitvoer gelegd. 

* VIIXIERS (JACOBÜS FRANCIS-
cus DE), een geneesheer te Saint-
Maixent in Poitm, den 5 Junij 
1727 geboren, ontving den doc
toralen hoed in de faculteit van 
PotiM-Mousson, en later in die 
van Parijs. Hy werd genees

heer bij het leger en van de 
koninklijke veeartsenij - school. 
Behalve verscheiden Artikels 
over de scheihinde, voor het 
5.°, 6.e en 7.° dl. der Encyclopé
die, vertalingen (inhetFransch) 
der heelkundige Grondregels van 
BOERHAVE , der scheikundige Re
gels of Instellingen van SPIEL-
BIAMN , . en een Catalogus van 
stukken, geschilpunten bevat
tende der geneesheeren en heel
meesters van Parijs, heeft men 
hem de volgende werken te dan
ken : 1.° Elêmens de docimas-
tique (Grondbeginselen van de 

hat in eo colloquio D. du Verger ut ne fideles Regularium templa adirent 
tam frequenter, optimum factu fore si ecclesiastici, qui administrandis 
sacramentis dabant operam-, praxi uterentur ei opposita, quae in temporis 
usurpabatur a regularibus, pcenitentiae vero sacramentum difficile redde-
rent, eucharistie autem ut usus rarior esset efficerent. Jansenio con-
sultum non videbatur in reb'giosos omnes simul insurgere; sed initium, 
aiebat, sumendum esse a jesuitis; neque enira difficile futurum demon-
strare perversam esse, eorum de gratia doctrinam, et sopitas de ea re 
sub Clemente VIII concertationes restituere. In eunv finem liljruin se 
conscripturum addicebat, quo jesuitarum doctrinam impeteret, quem sus-
picio est eum esse qui deinde prodüt in publicum hoc insignilus titulo 
Augustinus, etc. Priorem agebam in conventu nostr'o Turonensi cum 
dominus de Razilly priusquam'obiret, sui etiam num apprime compos 
ac conscius, quae de illo colloquio ante commemoraverat, iterato testatus 
est esse vera. Sed et Iisec eadem narrarat patri Nicolao a Visitatione 
pradecessori meo eodem in munere prioris, subjeceratque edixisse se viris 
istis, non placuisse sibi ea concilia eut colloquia quippe in quibus mini 
agebatur aliud, quam ut jiassioni suse atque utilifati inservirent. In quorum 
fidem bas propria manu scriptas signavi, et signari curavi per assistentem 
nostrum, atque insuper sigillo oJBcii nostri munivi. Actum Turombus 
29 julü 1687. » Fr. Marcus a Nativitate Virginis, provincialis carmehtarum 
in provincia Turonensi. — Fr. Josepbus a Jesu Maria, assistens R. ƒ• 
provincialis. — » Nos Fr. Nicolaus a Visitatione religiosus ordinisB. Ma
nos Kornis Carmeli declaramus audivisse nos ex ipso D. de Razilly turn 
eum priori,, m u n e r e fungebamur Turonibus ann. 1649,1650, ea qua pa er 
noster provincialis R. P. Marcus a Nativitate Virginis, rcfert de collo-
^,0

n']in<Mw^mterfuere D. Sanctus-Cyranus, D. Jansenras, et aliqmrtalu. 

vu 
apponi 
Fr. Nicolaus a" v S o n ' ™ 
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[ pfoefkmst der metalen), naar 
I het Latijn van CRAMER, Parijs, 
I . 1755, 4 dl." in 12.™; — 2.<> 

Methode etc. (Wijze om drenke
lingen in het leven terug te roe
pen), in 8.vp; i - 3.° Marwei 
etc.(Gehcme handleiding en ont
leding der middelen van SOTTOW , 
ter inenting van de kinderpok-
hen), Parijs, 1774, in.8.T°,enz. 

' *• VILLIERS (MAUCDS ALBERTÜS 
»E), een priester en advokaat, 
in 1780 geboren, is bekend door 
de navolgende werken: 1.° Apo
logie etc. (Verdediging van den 
ongehuwden staat der priesters), 
Parijs, 1761, in 12.™ , tegen 
het geschrift van DES FORGES , 
kanonik van Etampes, getiteld: 
Avantages etc. (Voorregten des 
huwelijks, en hoezeer het voor 
de priesters en bisschoppen van 
dezen tijd noodzakelijk is, met 
eene christelijke jonge dochter 

, k den echt te treden), Brussel, 
1758, in 12.m° Het was niet 

[ zonder ergernis, dat men een 
dergelijk werk, door een' gees
telijke, die er zijnen naam voor 
durfde plaatsen, zamengesteld 

. en uitgegeven, in het licht zag 
verschijnen. Bij besluit van den 
7 Januarij 1765 werd het boek 
op den Index geplaa tst. Op eene 
zegevierende wijze wederlegt de 
abbe DE VIIXIERS , deredenen 
waarop de kanonik zich beroept; 
"7 2.o Instructions etc. (Onder-
rigtingen van den heiligen Lo-
*>EWIJK, koning van Frankrijk, 

i «a« zijne familie, aan zijne ho-
\ delingen en aan andere perso-
1 *») , 1766, in 12.»o; __ 3.» 

Explication etc. (Letterlijke ver-
Ti} 

klaring volgens den catechismus 
van het diocees van Parijs), 
1768, in 12.m°; — -êfi Via 
etc. (Leven van LODEWIJK IX, 
koning van Frankrijk), 1769, 
in 12.moj ~ 5.o Principes etc. 
(Grondregels, betrekkelijk de 
getrouwheid aan de koningen 
verschuldigd, uittreksels van 
-BOSSOÈT); — 6.° P/ignitè etc. 
{Waardigheid der menschelijke 
natuur, uit een opregt wijsgeerig 
en christelijk oogpunt beschouwd), 
1778, in 12.mo Be abbe de 
VILLIERS overleed den 30 Junij 
1778. 

VILLIERS (dom PLACIDIUS DE) , 
een benediktijner der Congregatie 
van den IL VANNES, te Vesoul 
geboren, legde den 5 Augustus 
1655, te Luxeuil zijne geloften 
af. Hij was bewaarder der hand
vesten van dat klooster, en in 
de kennis der oude staatschrif-
ten zeer ervaren. Men heeft hem. 
eene Latijnsche Geschiedenis der 
abdij van Luxeuil te danken, 
geput uit do oude gedenkschrif
ten van dat klooster, en onder 
dezen titel in het licht gegeven: 
Eductum e tenebris Luxovium, 
seu Ghronicon lutcoviense a ve-
tustis illius monumenlis, tan' 
quam expulvere erutum anno 
Domini 1684. Bom PLACIDIUS 
overleed den 11 Maart 1689. 

* VlLLOISON (JOANNES BAPTIS-
TA GASPARUS D'ANSSE DE) , een be
roemde beoefenaar der Grieksche 
taal, te Corbeil bij Parijs, den 
5 Maart 1750, geboren, had in 
den ouderdom van 19 jaren al do-
Latijnsche classieke schrijvers 
4 
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en een gedeelte der Grieksche 
gelezen, en met eene bewonde
renswaardige scherpzinnigheid, 
de duistere plaatsen derzelve 
aangeteekend en opgehelderd. 
Eenige maanden waren hem 
verder voldoende, om zich in 
staat te stellen, om zonder 
eenige hulp het Arabisch, Sy-
risch en Hebreeuwsch te lezen. 
In 1772, werd hij, bij dispensatie 
van ouderdom, lid der akade-
mie van opschriften, en weldra 
corresponderend lid der voor
naamste geleerde genootschappen 
van Europa. D'ANSSE DE Vn> 
LOÏSON reisde door Duitschland, 
Holland en Italië, met oogmerk 
om letterkundige nasporingen 
te maken, en stelde zich in 
betrekking met de geleerden dier 
verschillende landen* In 1785, 
vergezelde hij den heer DE CHOI-
SEUL GOÜFFIER naar" Konslanti-
nopel, stak kort daarna naar 
Smyrna over, bezocht de eilan
den van den Archipel, en drong 
door in de kloosters van den 
berg Athos. Te Parijs terug
gekeerd , belette hem de om
wenteling de uitvoering van 
verscheiden door hem gevormde 
letterkundige ontwerpen. Zoo-
dra hij de orde zag herleven, 
werd hij bij het collegie van 
Frankrijk tot hoogleeraar in het 
Grieksch benoemd j maar hij 
kon geen bezit nemen van den 
voor hem gevormden leerstoel, 
Jaar hij den 26 April 1805 
overteed. Hij heeft in het licht 
gegeven: ï.o Apollonii sophist®, 
lexiecm grwcum Iliades et Odys-
se® eum venione lalina, nous, 
prolegomena, etc., Parijs, 1773, 
4 dl.» in 4.<o; — 2." Anecdota 

grceca e regia Parisien&i et e 
Venela S. Marci bibliothecis 
deprompla, .Venetië, 1781, 2 
dl.n in 4.l° of in fol.j — 3." 
Epistol® vinarienses in quibus 
mulla grmcorum scriptorum loca 
emendantur ope librorum duca-
Ks bibliothec®, Zurieh, 1783, 
in 4. t 0 ; — 4.° drie Brieven 
aan Akerblad over het Grieksch 
opschrift van Rosette, Parijs, 
1803, in 8.vo; — 5.° Nova versi 
grceca Proverbiorum, Ecclesias-
tici Cantici<canticorumetc., 1784, 
in 8.™; — 6.° Homeri Ilias, 
ad veteris codicis veneti fidem 
recensita, scholia in eam antiquis-
sima, ex eodemcodice, aliisque, 
nnnc primim edita cum asteris-
cis, obeliscis, aliisque signis-
criticis, Venetië, 1788, infol.; 
— 7-° verscheiden verhandelin
gen en brieven, over verschil
lende onderwerpen van critiek 
en oudheid, in de Gedenkschriften 
der akademie van opschriften en 
schoone letteren, waarvan hij 
lid was; in het Journal des 
Savans; in het Magasin ency-
ckpédiqw enz.; — 8.° "Ver
scheiden Grieksche en Latijnsche 
Dichtstukjes, afzonderlijk ge
drukt, enz. 

VILLOTTE (JACOBUS), '.den I 
November 1656, te's Hertogen-
bosch geboren, werd Jesuit en 
door zijne oversten naar Armetm 
gezonden, ten einde er aan de 
voortplanting des geloofs te wer-
•ken. In 1709 kwam h« w 
Europa terug, bestuurde ver
schillende collegiën van Lothfr 
ringen, overleed te St.Nicolcisby 
Nancy, den 14 Junij 1743. Hy 
heeft in het Armenisch verschei-
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den -werken geschreven, die te 
, Rome ter drukkerij van de Pro

paganda gedrukt zijn: 1.° eene 
Verklaring van het Catholijke 
geloof, 1711, in 12.*°; —2.» 
Christelijk Armenië, of Naam
lijst der Armenische patriarchen 
en koningen van J. C. tot het 
jaar 1712, Rome, 1714, in 
fol.; — 3.° Kort begrip der 
christelijke leer, Rome, 1713, 
in 12.K10; — 4.o Commentariën 
op de Evangeliën, 1714, in 
4 > ; — 5.o Latijnsch-armenisch 
Woordenboek, waarin men vele 
bijzonderheden aantreft betrek
kelijk de geschiedenis, de god
geleerdheid, de natuur- en wis
kunde, 1714, in fol. Dezelfde 
schrijver heeft in het Fransch 
in het licht gegeven: Voyage 
etc, (Reis door Turkije, Arme
nië, Arabië en JBarbarijë), Pa
rijs, 1714, in fol. 

* VIMERCATI (FRANCISCÜS), in 
de 16.° eeuw een beroemde hoog
leeraar in de wijsbegeerte, te 
Milane uit eene adellijke fami
lie geboren. FRANCISCÜS I liet 
hem naar Parijs komen, alwaar 
hij koninklijk hoogleeraar werd. 
Op aanzoek van EMHANÜÖL PHI-
MBERT, hertog van Savooye, 
bekleedde hij denzeïfden post te 
Tnriii. Hij vormde uitmuntende 

,k\veekelingen, zoo als onder 
• anderen LOÖEWIJK SETTALA , be

roemd geneesheer, enz., en 
overleed in 1570: Zijne werken 
•zÜö: 1.°. Commentarius super 
Arislotelem de anima; — 2.° 
fa eumdem de meteoris; — 3.° 
fa libros de generalione; —'4.0 

•öe concordi'a Platonis et Aris-

toteles ;— 5.° De prinoipiis 
rerum natnralium; — 6.° De 
beneficiis commentarius enz. 

VlMEUR. — Zie B.0GHAMBEAU. 

VJNCART (JOANNES) , een Je-
suit, te Rïjssel, in 1593 geboren, 
den 5 Februarij 1679 overleden, 
heeft zich door Latijnsche ge
dichten bekend gemaakt:, 1.« 
Sacrarum Heroidum Epistolm,. 
Doornik, 1639, herdrukt te 
Maints, 1737; — 2.° De cultu 
Deipam, Rijssel, 1648, in 12.mo 

Dit zijn treurzangen op de ver
eering der H. Maagd, waarin 
men de buitengewone vrucht
baarheid van OVIDIÜS wedervindt; 
hetwelk aanleiding gaf tot dézen 
naamletterkeer: Joannes Vincar-
tius: Nasoni arte "vieinus; — 
3.° Vila sancti Joannis Chry-
sostomi, Doornik, 1639; —. 
4.<?Fite sdnctorum Joannis Elee-
mosynarii, Climaci, et Damas-
ceni, 1650. 

VlNCELLE. — Zie ÖRIVAUD. 

* VINCENS (dom JOANNES BAP-
TISTA) , een Betiediktijner der 
hervormde congregatie van Clu-
ny, werd Ie, Arles, in de 17. o 
eeuw'geboren. Zijn doopnaam 
was SEBASTIAAN; toen hij religieus 
werd, veranderde hij denzelven 
in dien van JOANNES BAPTISTA. 
Hij was ervaren in de godge
leerdheid en in het burgerlijke 
regt. Gedurende verscheiden ja
ren onderwees hij deze verschil
lende wetenschappen in zijne 
congregatie. Hij predikte met 
roem, en werd te dien einde 

i 5 
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naar verschillende hoofdkerken 
beroepen. Ook bekleedde hij 
achtereenvolgend verschillende 
bedieningen in zijne orde, en 
werd zelfs tot algemeen overste 
derzelve verkozen. De ervaren
heid, welke hij zich in de regten 
had verworven, en zijne be
kwaamheid in het behandelen 
van zaken, deden hem groote-
lijks van nut zijn, in de ge
schillen, waarin zijne orde zich 
gewikkeld zag, met den kar
dinaal DE BOUILLON, abt-com-
mendatarius van het klooster, 
en orde-chef van Cluny. In de 
laatste jaren zijns levens, begaf 
Hom VINCENS zich naar het kloos
ter van Saint-Martin-des-Champs, 
te Parijs, waarvan hijklooster-
prioor was geweest; hij overleed 
itf hetzelve, in 1738 of 1739. 
Hij heeft -verscheiden •werken 
in het licht gegeven-, waarvan 
de volgende de voornaamste: 
1.° Duplex oratio in generalibus 
cluniacensium comitiis an. 1685 
et 1693 habita, prcssidente emi-
iienlissimo cardinale Bullonio, 
inagno Francion eleemosynario 
abbate, capüe et superiore ge-
nerali totius ordinis cluniacensis;, 
— 2.° Duplex oratio in parti-
mlaribus strictioris observantias 
cluniacensis comüiis habita ann. 
1718 et1720; — 3.<> Misse in-
festis S. Odillonis, S. Francisci' 
Salesii, S. Thomm Aquinatis, S. 
Benedicli, S. Marice JEgyptiacce, 
& Francisci de Paula, S. Mo-
nicce _ viduas, translalionis S. 
Martini, nee non S. Benedicli, 
assumptwnis ]{. Marice, The-
resiai et S. Francisci Xaverii; — 
*• l ros® ««e sequenticc in ho-
nm-em S. Odühnls, S. Maurii, 

S. Scholastim, S. Benedieti,S. 
Eugonis, S. Mayoli, S.S.Petri 
etPauliyS, Martini, B. Marice 
Virginis in ccelos assumptce, S,S. 
Placidi et sociorum martyrum 
et S. Odonis abbatis; —> 5.° 
Ludovico Aabe de Roquemartine, 
Grassensium episcopo, carmen; 
— 6.° Miscellanea; —7.° Ver
schillende Verhandelingen, ter 
handhaving der oversten van 
de beide regels der orde van 
Cluny, in de jurisdictie over de 
religieuzen van genoemde regels, 
tegen de aanmatigingen vanden 
kardinaal DE BOUILLON; — 8.° 
Brief aan een' vriend over eene 
aan den kardinaal DELFINO op-
gedragene thesis, te Avignon 
zonder president verdedigd, door 
een 14 jarig meisje, over de 
vier deeïen der wijsbegeerte van 
SCOT; — 9.° Leer- en Lofreden, 
godgeleerde geschriften, ehz. in. 
handschrift gebleven. 

- VINCENT (FRANCISCOSANDREAS), 
een beroemde schilder, te Pa
rijs, den 30 December 1746 
geboren. Zijn vader die van 
Geneve, en een goed miniatuur
schilder was, leerde hem de 
eerste grondeneer teekenkunst, 
en plaatste hem vervolgens in 
de werkplaats van VIEN, die 
met regt als de hersteller der 
schilderkunst in Frankrijk be
schouwd werd. Hij werdüe 
medestrever van DAVIP , zijn 
medeleerling; en hun meester 
wist niet aan wien van beide 
den voorrangte geven. De schil
derij van GERMANIC0S, die zijne 
troepen aanspreekt, verwierf hem 
in 1768, den eersten prijs. Dit 
stuk bragt zulk eene opgetogen-
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heid te weeg, dat de vervaar
diger in zegepraal door zijne 
makkers werd rondgedragen. In 
navolging der beroemdste kun-

, stenaars, begaf hij ' zich, te 
zijner verdere ontwikkeling naar 
Rome, en beoefende aldaar de 
groote meesters, en vooral Mi-
cirAët ANGELO van wien hij een 
hartstogtelijke bewonderaar was. 
In 1777 te Parijs teruggekeerd, 
werd hij den 27 April 1782, 
aldaar als lid der akademie van 
schilderkunst aangenomen. On
der de Pransche omwenteling 
behield hij zijne goede grond
beginselen, werd onder, de over-
heersching van ROBESPIERRE ver
scheiden malen aangeklaagd, 
maar het gelukte aan zijne vrien
den hem aan het schavot te 
onttrekken, waarmede de terro
risten hem bedreigd hadden. 
Tijdens de oprigting van het 
Instituut, werd hij tot lid van 
dat ligchaam benoemd; BONA
PARTE vereerde hem later met 
het kruis van het legioen van 
eer. Bij dë terugkomst der 
BOURBONS, werd hij begrepen in 
de reorganisatie der akademie 
•vanschoone kunsten; maar hij 
kon van deze nieuwe eer geen 
genot hebben, daar hij in De
cember 1816 overleed. Deze 
uitmuntende kunstenaar heeft 
een aantal stukken nagelaten; 
de voornaamste zijn de schaking 
van Orythia' door Boreas; het 
wonderdadig genezende Bad; de 
president MOLÉ, terwijl hij zich 
%e» cenen volksopstand verzet ; 
ZEUXIS , onder de dochters van 
Oi'oton een model zoekende, AR-
»IA ctt PETUS; HENDRIK IV en 
SOLLY; de goedertierenheid van 

AUGUSTUS enz. VINCENT was daar-
enboven een goede schrijver, en 
heeft, zegt men, zeer goede 
artikels aan het Nieuw Woor
denboek der schoone "kunsten 
geleverd. 

* VINCENT (ABELAÏDE) , meer 
bekend onder den naam van 
mevrouw GUYARD , te Parijs in 
1749 geboren. Haar familie-naam 
was LABILE. Zij leerde het mi
niatuur-schilderen onder ELIAS 
VINCENT , vader van den voor
gaande, en werd de echtgenoote 
van haren meester. Zij ontving 
vervolgens lessen in het schil
deren met pastel van LA TOUR. 
Wegens hare voortbrengselen in 
deze laatste genre, werd zij den 
31 Maart 1783 in de akademie 
van schilderkunst opgenomen. 
Do meest bekende zijn eene schil
derij, drie beelden van natuur
lijke grootte voorstellende, als 
eene vrouw, die zich met schil
deren bezig houdt, en twee jonge 
personen die haar aanzien, en 
die in het Louvre werd ten toon 
gesteld; de 'portretten in het 
groot van mevrouwen van Frank
rijk , en van de infante van 
Spanje, hertogin van Parma, 
in de Salon van 1787en 1789 
ten toon gesteld,, en die haar 
den titel verwierven van schilder 
van MONSIEDR (later LODEWIJK 
XVIII). Mevrouw VINCENT had 
eene groote schilderij onderno
men, waarvan het onderwerp 
was de opneming eens ridders 
der orde van den II. LAZARUS , 
door den groot-meester dier orde, 
en die bijna afgewerkt was, 
toen de omwenteling, die haar 
in hare proseripliën wikkelde». 
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en de wandalen van dat tijdvak, 
hare schilderij vernietigden. Na 
het schrikbewind, nam zij hare 
werkzaamheden weder op, en 
in 1799, bad zij weder-in.de 
zaal der tentoonstellingen een 
familiestuk. Haar laatste werk 
was hét portret van den zoon 
van ELIAS VINCENT. Deze kunst
minnende vrouw overleed te 
Parijs in 1803. Verscheiden 
harer voortbrengselen worden in 
het museum dier stad aange
troffen. 

* VINCENT (FBANCISCUS NICO-
LAAS), een revolutionnair, te 
Parijs, in 1767 geboren, was 
de zoon van een' cipier 'dier 
stad. Hij maakte eenige stu
diën , en, bij het uitbarsten 
dér omwenteling, was hij klerk 
bij eenen procureur. Met lang' 
duurde, het of VINCENT sloot 
zich bij. de demagogische partij 
aan. in October 1792, werd 
hij door PACHE tot bureau-chef 
bij het ministerie van oorlog 
benoemd; intusschen werd hij 
door BEDKNONVILLE , in het vol
gende jaar weder weggezonden; 
BOUCHOTTE , die dezen generaal 
opvolgde, schonk hem den ge-
wigtigén post van'algemeen se
cretaris van oorlog. VINCENT 
werd alstoen een der voornaam
ste hoofden van de partij cor
deliers genaamd. Heersen- en 
hebzuchtig, vormde hij zich 
een hof, verkocht posten, deed 
zynen vriend RONSIN tot gene
raal van het revolutionnaire le
ger benoemen, en zond hem op 
tegen de Vendeërs (zie KONSIN). 
Be razernij van VINCENT ging • 

•zoo ver, dat mj e ö n s in eene 

vergadering der cordeliers ver* 
zekerde: » dat er slechts een 
middel bestond om Frankrijk 
te redden, namelijk door een 
derde van deszelfs inwoners te 
dooden," onder welke hij in de 
eerste* plaats rekende de adellij
ken en de priesters. Zijne ver
kwistingen en de aanhoudende 
nederlagen der republikeinsche 
legerscharen, aangevoerd door 
den ongeschikten en wreeden 
RONSIN , bragten veel gemor te 
weeg. Hij werd, op de aan-
klagt van PHIMPPEAUX , den 17 
December 1793 in hechtenis 
genomen, maar de invloed zij
ner vrienden, de Cordeliers, 
deed hem den 2 Februari]' 1794, 
de vrijheid teruggeven. Midde-
lerwijl was er in den boezem 
der Cordeliers zelve, eene tweede 
factie, ontstaan, die der godver-
zaJiers of hèberlisten, welke ge
zamenlijk met de bergpartij 
(niontagnards), de Girondijnen 
hadden doen vallen, Deze factie 
van Hebertisten, vermogend ge
noeg geworden zijnde, wilde 
alleen heerschen, en eindigde 
met te bezwijken, onder de 
vereenigde pogingen der Jako-
bijnen en Cordeliers, waarvan 
zij zich had afgescheiden. VIN
CENT , die zich bij deze factie 
had aangesloten, werd in haren 
val medegesleept. Hij werd met 
HÉBERT, GHAUMETTE en andere 
medepligtigen gevangen geno
men, voor de revolutionnaire 
regtbank gevoerd, en den 24 
Maart 1794, ten dood veroordeeld. 

* VINCENT (WIIXIAM). _een 
geleerde Engelscbman, te Lon
den , in 1739 geboren, bragt 

http://weder-in.de
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het grootste gedeelte zijns levens, 
in de moegelijke bedieningen 
des onderwijs door. Hij werd 
een der gewone kapellaans des 
konings, vervolgens tot rector 
•Allablows te Londen benoemd, 
en in 1788 aan het hoofd zijner 
school geplaatst. In 1801 ver
kreeg hij eene prove in de kerk 
tan Weslminstèr, en in 1805 
de pastorij van Islip. Hij over
leed in 1815. Zijn voornaam
ste werk, waarop zijn roem 
steunt, voert ten titel: Reke 
van NEARCHÜS , van de monden 
van de Indus tot aan den Eu-
phraat of Dagverhaal van den 
togt der vloot van ALEXAKDER , 
volgens het oorspronkelijke dag-
hoek van NEARCHDS , door ARIU-
ANÜS bewaard, onhoorpen, en 
bevattende de geschiedenis der 
eerste scheepvaart, door Euro
peen , in de Indische zee ont
worpen. Het is in het Fransch 
vertaald door BUXECOCQ , 1800, 
in 4.t", en 3 dl.» in 8.™ 

VINCENTIKI. — Zie VALERIO 
VlKCENTIM. 

"ViNGENTius LÉRINOS (Heilige), 
een beroemde religieus van het 
klooster van dien naam, was, 
wlgens het meest algemeene 
gevoelen, te Toul geboren. Na 
een gedeelte van zijn leven in 
de beroeringen der wereld te 
hebben doorgebragt,; nam hij 
zijnen intrek in het klooster van 
Lérins, alwaar hij zich enkel 
met de groote zaak der zaligheid 
bezig hield. In 434 schreef hij 
zijn Commonitorium adversuslw-
reticos, waarin hij regels opgeeft, 
om alle dwalingen te wederleg

gen, ofschoon zijn hoofddoel is T 
om de juist veroordeelde ketterij 
van NESTORÏÜS te bestrijden. Zijn 
regel is, om zich te houden aan 
datgene, wat op alle plaatsen 
en ten allen tijde geleerd is j 
een regel, welke zich aansluit 
aan die der Verjaringen, door 
TERTUIXIANUS en den H. IRENEUS 
aangenomen. Deze Verhande
ling, vol uitmuntende bijzonder
heden, en met naauwkeurigheid 
voorgestelde beginselen, was in 
twee deelen gesplitst*, waarvan 
het tweede over het concilie van 
Efese handelde. Dit gedeelte
werd hem ontfutseld, en er bleef 
hem enkel de verkorting over, 
welke hij er van vervaardigd 
had, en die hij aan het einde 
van zijn Commonitorium geplaatst 
heeft. Deze beroemde religieus 
overleed in 44S. De besle uit
gave van zijn uitmuntend werk 
is die, welke BALUZE , er met 
die van SALVIENÜS enz. van ge
leverd heeft, 1684, in 8.™ Deze 
met aanleekeningen verrijkte ea 
vermeerderde uitgave is ander
maal in het licht verschenen te 
Rome, 1731, in 4.'" Eenige 
critici hebben hem tegenwerpin
gen tegen de leer van den- hei
ligen AucusriNUs over de genade 
toegeschreven, op welke de hei
lige PRQSFERUS heeft geantwoord; 
maar dezelve zijn van eènen an
deren VIKCENTIUS , die te gelij
kertijd in Gallis leefde, zoo als 
zulks BAROSIBS, in zijne Aan-
teekeningen op het Roomsen 
martyrologium, dd. 24 Mei, 
heeft bewezen. 

VINCENTIUS \anBeauvais, een 
dominikaner, dus genoemd naaf 
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zijne geboorteplaats, verwierf de 
achting van den heiligen koning 
LOBEWIJK en van de prinsen van 
zijn hof. Genoemde vorst ver
eerde hem met den titel van 
zijnen lector, en gaf hem het 
opzigt over de studie der prin
sen, zijne kinderen. Daar VIN-
CENTius door de milddadigheid 
des konings liglelijk boeken kon 
bekomen, zoo ondernam hij het 
•werk, dat ten titel voert Spe-
culum majus, Douai, 3624, 10, 
dl.» i» 4 in fol. banden. De 
uitgave door MENTEL geleverd, 
Bazel, 1473, 10 dl.» in fol., 
is buitengemeen zeldzaam ge
worden. Het is eene, uitvoerige 
verzameling, bevattende uittrek
sels uit gewijde en ongewijde 
schrijvers, alwaar men in een 
geheel alles vereenigd vindt, wat 
den verzamelaar het nuttigste is 
toegeschenen. Deze verzameling i 
is slecht gekozen en slecht over
wogen •) maar men kan niet ont
kennen dat er vele belangrijke 
en nuttige zaken in voorkomen, 
welke men elders niet dan met 
vele moeite en nasporingen zou 
aantreffen. Zij is in vier deelen 
verdeeld. Het eerste voert ten 
titel: 1.° Speculum naturale; 
het 2.o Speculum doctrinale; het 
3.o Speculum morale; maar dit 
is niet van VINGENTIUS ; het is 
getrokken uit het kort begrip 
der godgeleerdheid van den hei
ligen THOMAS, Secunda Seciindw, 
zoo als pater ECHARD zulks in 
een bijzonder werk heeft aange
toond; en het 4.e Speculum Ms-
tonale. De verkorting van dit 
werk wordt aan DOKING toege
schreven («ie DOBIKCR); — 5.° 
Lettre {Brief) aan <ïen H. LO

BEWIJK , bij den dood van zijnen 
oudsten zoon; — 6.<> Traite 
etc. (Verhandeling over de op
voeding der vorsten), en andere 
Verhandelingen in het Latijn. 
Deze religieus overleed in 1264. 

VINCEHTIUS FEKRERIDS (Heili
ge), een religieus der orde van 
den H. DOMINICÜS, te Valenm 
in Spanje, den 23 Januarij 1357, 
geboren, werd.in 1384 lot doc
tor van lerida bevorderd. Zijne 
zendingen in Spanje, Frankrijk, 
Italië, Engeland en Schotland 
deden zijnen ijver uitschitteren. 
Hij openbaarde denzelven voor
namelijk gedurende de scheu
ring, welke de Kerk teisterde, 
en deed menigvuldige reizen, 
ten einde de vorsten en kerk
voogden te bewegen, om aan 
de hereeniging te arbeiden. Hij 
was gedurende verscheiden jaren 
biechtvader van den onwettigen 
Paus BENEBICTÜS XIII of PETROS 
BE LUNA (zie BENEDICTÜS, on
wettige Paus). Maar afgeschrikt 
door de hardnekkigheid van dien 
scheurmaker, die een verklaarde 
vijand van den vrede en de een
heid der Kerk was, bewoog hij 
den koning van Spanje en de 
overige souvereinen al hunne 
Staten aan zijn regtsgebied te 
onttrekken en verklaarde zich 
met nadruk voor MARTWUS V. 
In 1417 ging hij in Bretagne 
prediken, en overleed te Van
nes , in 1419, na een aantal 
zondaars op den weg der boet
vaardigheid gebragt te hebben. 
Er bestaan van hem een aantaL 
werken, te Valencia, in 1*91, 
in fol. gedrukt. Men vindt m 
deze verzameling: 1.° V^an-
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deling over het geestelijke leven; 
— 2.° Verhandeling over het 
einde der ivereld, over den on
dergang van het geestelijke le
ven, de kerkelijke waardigheid, 
en het catholijke geloof, een werk 
dat in zijnen titel alleen een ta
fereel der tegenwoordige tijden 
schelst j — 3.° Over de beide 
komsten van den antechnst; — 
4.o Verklaring van het gebed 
des Heeren, Men schrijft hem 
Leerreden toe, vol valsche mi
rakelen en ongerijmdheden. Du 
PIN en LABBE hebben echter be
wezen, dat ze niet van hem 
zijn. RANZANQ heeft tijdens zijne 
heiligverklaring, in 1455, zijn 
Leven beschreven, hetwelk door 
PAPEBROCH met aanteekeningen 
is in het licht gegeven. 

VINCENTIUS . VAN PAULA (Hei' 
lige), te Ranquines, een 'klein 
gehucht der parochie van Pouy, 
in het diocees van Dace (Fr dep.* 
des Landes), in 1576, van ge
ringe ouders geboren, werd in 
het begin gebruikt tot het hoe
den hunner kleine kudde; maar 
het oordeel en de scherpzinnig
heid , welke men in hem op
merkte, bewogen, zijne ouders 
hem naar Toulousé te zenden. 
^ a zijne studiën volbragt te heb-

•be?> werd hij in 1600 tot het 
Priesterschap bevorderd. We
gens een gering erfdeel naar Mar-
seilk beroepen, viel het vaar
dig, Waarop hij naar Narbonne 
terugkeerde, in de handen der 
Turken, Hij werd te Tunis slaaf 
onder drie verschillende mees
ters, waarvan hij den laatste 
bekeerde, die een renegaat uit 
Savooije was. Na beide met eene | 

boot ontvlugt te zyn, kwamen 
zij, in 1607, te Aigues Mortes, 
gelukkiglijk, aan land. De vic> 
legaat van Avignon, PETRUS MON-
TORIO, van zijne verdienste on-
derrigt, nam hem met zich naar 
Rome. Daar de achting met 
welke hij over den jongen Fran-
schen priester sprak, hem bij 
eenen. minister van HENDRIK IV 
had bekend gemaakt, zoo werd 
hij in 1608 met eene gewigtige 
aangelegenheid bij dien vorst 
belast. LODEWIJK XIII beloonde 
in het vervolg deze dienst door 
de abdij van den H. LEONARDUS 
van Chaulne. Na eenigen tijd 
aalmoezenier der koningin BIAR-
GARETHA VAN "VALOIS l© Zijn gö-
weest, nam hij zynen intrek 
bij DE BERDIXE, zijn' gewetens-
bestuurder , die hem in hoeda
nigheid van onderwijzer in het 
huis van EMMANÜEL DE GONDY, 
generaal der galeijen, deed op
nemen. Mevrouw DE GONDY, de 
moeder zijner kweekelingen, was 
een wonder van godsvrucht. Zij 
was het, die hem het ontwerp 
inboezemde, om eene congrega
tie ivan priesters te vormen, 
welke ten platten lande missiën . 
zouden houden. VINCENTIUS , 
aan het hof bekend, voor het-
gene wat hij was, verkreeg en
kel door zijne verdiensten in 
1619, den post van algemeen 
aalmoezenier der galeijen. De 
ijver en christelijke liefde, met 
welke hij zijne bediening uitoe
fende, waren te MarseUle; al
waar hij door zijne schoone da
den, buitendien reeds bekend 
was, langen tijd beroemd. Toen 
hij eens eenen ongelukkigen ga
leislaaf, troosteloos zag; zpe< 
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vrouw en kinderen, in de uiter
ste armoede te hebben moeten 
achterlaten, bood VINCENTIUS VAN 
PAULA zich aan, om zich in zijne 
plaats te stellen, en,-wat men 
ongetwijfeld bezwaarlijk zal kun-, 
nen begrijpen, de aanbieding 
werd aangenomen. Deze deugd
zame man werd alzoo, onderde 
galeiboeven gekluisterd, en ge
durende zijn geheel volgend le
ven waren zijne voeten gezwol
len-, door de knelling en het 
gewigt der eervolle boeijen, welke 
hij gedragen had. De H. FRAN-
eiscus VAN SALES , die in de Kerk 
geen waardiger priester dan hem 
kende, droeg hem, in 1620, het 
oppergezag over de dochters der 
Visitatie "op. Na den-dood van 
mevrouw DE GONDY , nam hij 
zijnen intrek in het eollegie der 
Bons enfans, waarvan hij prin
cipaal was, en dat hij niet ver
liet, dan om met eenige pries
ters, welke hij aan dien arbeid 
verbonden had, missiën te hou
den. Hij gaf aan deze inrigting 
regels en constitutiën, welke in 
1632, door Paus URBANUS VIII 
werden goekgekeurd. In 1633, 
stonden de reguliere kanoniken 
van den H. VIGTOR aan VINCEN-
TIÜS de priorij van den H. LAZA
RUS af, welke het. hoofd-verblijf 
der congregatie werd, en die 
aan de priesters der missie den 
naam van lazaristen heeft doen 
geven. De godvruchtige en nut
tigestichtingen, welke hij maakte 
ef verbeterde; de hulpmiddelen 
van allerlei aard, die hij in on
gelukkigetijden, tot in de verst 
afgelegene gewesten zond; alles 
eindelijk wat hy g6aaan heeft, 
ier ondersteuning, ter onderrig-

ting en tot heil van den naaste, 
maken van hem een der groote 
weldoeners der menschheid: Vóór 
de daarstelling van het gesticht 
voor de vondelingen, verkocht 
men die onschuldige wichten, 
in de straat Saint-Landri, voor 
20 SOMS het stuk, en men gaf 
dezelve om Gods wil, aan zieke 
vrouwen, welke dezelve noodig 
hadden, om haar een bedorven 
zog aftezuigen. VINCENTIUS VAK 
PAULA verschafte dadelijk de 
fondsen om 12 dier kinderen te 
voeden; weldra verzorgde zijne 
liefdadigheid al degene, welke 
men aan de deuren der kerken 
vond nedergelegd; maar daar 
hem tot de doorzetting van dit 
groote doel de toereikende hulp
middelen ontbraken, zoo beriep 
hij eene buitengewone vergade
ring van liefdadige dames. Hij 
liet in de kerk een aantal dier 
ongelukkige kinderen plaatsen, 
en dit tooneel,gevoegd bijeene 
even zoo bondige als hartroe
rende toespraak, deed de geheele 
vergadering in tranen smelten, 
en in dezelfde kerk, opdenzeü-
den dag, op denzelfden oogen-
blik, werd het Gasthuis der 
vondelingen gesticht en met pe-
hoorlijke inkomsten begiUigü 
(zie GRAS — LOUISE IE —> 
Hij stond LODEWIJK XIII m zijne 
laatste oogenblikken bij, en ce-
reidde hem voor, om va. a& 
volmaaktste gevoelens van gods
vrucht te sterven. De koningin 
regentes, ANNA van Oostenrijk, 
schonk hem haar vertrouwen, 
en benoemde hem tot hd van 
haren gewetensraad. Gedurende 
tien jaren was hij aan hethoota 
van dien raad, en deed enkel 
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diegene tol beneficiè'n benoemen, 
welke zulks het waardigste 
waren. De zorg, die hij droeg, 
om de aanhangers van JANSENIUS 
te verwijderen', en de afkeer 
•welken hij openbaarde van' de 
redeneringen van den abbé DE 
SAIOT-CYRAN (zie VERGER) heb
bén hem door de geschiedschrij
vers van Port-Royal als een' 
man van beperkte geestvermo
gens (want wie kan, volgens 
liet oordeel der sectarissen, genie 
bezitten; zonder hun aanhanger 
Ie zijn?)5 de dweepzuchtigsten 
der partij, gingen zelfs zoo ver, 
dat zij een afschuwelijk libel 
tegen hem in het licht gaven 
{l'Avocat du diable, 3 dl.11, in 
12.™°), waarin hij als één eer-
looze aanbrenger, en een verach
telijke stokebrand wordt afge
schilderd ; maar weldenkende 
lieden hechtten daardoor des te 
meer geloof aan zijne deugd,, 
en aan de zuiverheid van zijnen 
verlichten ijver. » Onder de op-
roerige geesten, zegt een be
roemde redenaar, bestaat de voor
naamste verdienste in hun aan
hanger te zijn; zulks niet te zijn 
verdient bij hen de grootste ver
achting. Indien gij hunne partij 
z\)t toegedaan, behoeft gij u niet 
j * bekommeren, om bekwaam
heid en regtschapenheid te ver
werven; uwe verkleefdheid al-
l e e n zal al het overige bij u 
goed maken. Bijzonder kenmerk 
der ketterij, waarvan het eigen-
aardige altijd geweest is , hare 
bevorderaars en aanhangers tot 
ln den hemel te verheffen, en 
'l'egene tot in het niet te ver
nederen, welke zij vermeent dat 

XXIV DEEL. C 

haar aanranden en bestrijden." 
(BOURDALOUE, Leerrede over den 
blind-geborene). VINCENTIUS VAN 
PAULA werkte krachtdadiglijk aan 
de hervorming van Grammont, 
van Premonstrateit, van de abdij 
van de ïl. GEJNOVEVA, zoowel 
als aan de oprigting van groote 
seminarien. VINCENTIUS", onder 
jaren, werkzaamheden en ver
stervingen gebukt, eindigde zijne 
heilige loopbaan, te St. Lazare, 
den 27 September 1660, BENE-
MCTUS XIII plaatste hem den 
13 Augustus 1729 onder de ge
lukzaligen, en CLEMENS XII ca
noniseerde hem , den 19 Julij 
1737. [De heilige VINCENTIUS 
VAN PAULA heeft eenige geschrif
ten nagelaten : 1.» llegulce- sèu 
constüutiones communes congre-
gationis missionis, Parijs, W58, 
in 16.™; — 2." Conférences 
etc. {Geestelijke conferentiën ter 
verklaring van de regels der 
zusters van liefdadigheid), 
Parijs, 1826, in 4.t°; — 
3.° Gorrespondance etc. (Brief
wisseling met de priesters van 
de congregatie der missie, en 
eene menigte andere personen), in 
handschrift; — 4.» Lettre etc. 
(Brief aan Paus ALEXANDÈR VII, 
om de heiligverklaring te ver
zoeken van den H. FRAKCISCÜS 
VAN SALES, prins-bisschop van 
Geneve).] Degene die begeerig 
mogten zijn den *H. VINCENTIUS 
VAN PAULA meer in het bijzon
der te kennen, kunnen de 
levensbeschrijving lezen, welke 
COLLEÏ van hem in 2 dl.» in 
4.to geleverd heeft. Bij het 
lezen van dit werk, kan men 
ViNOESTius niet anders dan be-

c 
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. wonderen, en, ofschoon zulks 
het beeld»eens vaders is door 
een kind geschetst, is het echter 
niet gevleid. Het Leven van 
VINCENTIÜS door ABELLY, bis
schop van Rhodes, geschreven, 
is ook zeer belangrijk, en minder 
wijdloopig dan het werk van 
COLLET. Men vindt in hetzelve 
even zoo belangrijke als geloof
waardige • bijzonderheden, be
trekkelijk de apostels der jan-
seniste sekte. [Nog bestaat er 
een ander Leven van den heiligen" 
PAULA, door B. CAPEFIGUE, dit 
werk heelt in 1826 den eersten 
door den koning gestichten prijs 
der catholijke maatschappij voor 
goede boeken behaald]. De abbé 
(later kardinaal) MAUWT heeft 
van dezen heilige eene Lofrede 
vervaardigd vol vuur en wel
sprekendheid (*). Ook heeft de 
heer DE BOULOGNE , bisschop van 
Troyes, er eene zamengesleld, 
die in 1822 in het licht is 
verschenen. Zijne congregatie 
heeft zich niet, zoo als andere 
beroemd gemaakt in de letter
kunde ; dit lag niet in het doel 
van den stichter, die wist hoe
zeer de godsvrucht boven de 
wetenschap te verkiezen is; maar 
zij dient de Kerk nutliglijk in 
ile seminariën en missïën. Een 
der groole bewijzen, van het 
goede dat zij sticht, is de haat, 
welken de goddeloozen haar 

toedragen. Zij was gedurend* 
de JFranscho omwenteling een 
der eerste voorwerpen van ver
woesting, en haar overste een 
der eerste slagtoffers. [In de 
laatste tijden heeft men ver
scheiden werken vervaardigd, 
bestemd om de deugden van 
den H. VINCENTIÜS VAN PAUXA 
te huldigen; het dichtstuk van 
mevrouw GAUTIER, voorafgegaan 
door eene geschiedkundige schets, 
verdient hier onder eene eerste 
plaats]. 

VIKCI (LEONARDO DA), een be-
roemde schilder, werd in 1445, 
van adellijke ouders, in het ka
steel Vinei; bij Florence geboren. 
Ofschoon het koloriet van de
zen schilder flaauw is, en z'rjne 
vleeschkleuren dikwijls in wijn; 
moer-rood ontaarden; wist hij 
echter op eene uitmuntende 
wijze, aan elk voorwerp, dat 
karakter te geven, hetwelk aan 
hetzelve paste. Een der beste 
stukken van LEONARDO, is het 
Avondmaal des Heeren, hetwelk 
hij voor het Refectorium, van 
het Dominikaner klooster van 
St. Maria delle grazie, te Mila-
ne schilderde. Hij vervaardigde 
eene andere schilderij wn het
zelfde onderwerp voor HENDRIK 
VIII, koningvan Engeland; maar 
de afvalligheid'van dien vorst, 
deed dezelve van bestemming 

(*) % ' sprak dezelve uit op last en in teqenwoordigheid van koning 
LOMW14E XYX, in de koninklijke kapel te Versailles, den 4 Maart 
i i ö % fpide de 4.° Zondag in de Vaste, naar aanleiding van II Tim°t-

i h j 'Mt-meesterstuk van welsprekendheid, is langen tijd slechts 
m ««"«seftn/ï gebleven, en werd eerst gedrukt, en opgenomen in hf 
t ti,, • o (Su 'vres c h o i s i e s da Cardinal. J. S. MAUWT, Paris 1827, o üi." in 8.vo Vertaler. . 
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veranderen; men ziet dezelve 
tegenwoordig in de kerk der abdij 
van Tongerloo, in België. Het 
was met dezen schilder, dat Mi-
CIIAEL ANGELO, op last van den 
senaat, werkte, ter versiering 
der groole raadzaal van Floren-. 
ce, en zij vervaardigden bij die 
gelegenheid, die uitstekende car-
tons, welke later zoo beroemd 
zijngeworden. Eenigedoorkunst-
nijd ontstane geschillen bewogen 
hem zich naar Frankrijk te be
geven; maar, daar hij reeds oud 
en gebrekkelijk was, bragt zijn 
penseel weinig meer ten voor
schijn. Hij overleed in 1520, 
te Fontainebleau, in de armen 
des konings, die hem in zijne 
laatste ziekte was komen-bezoe
ken. Hij had eene bijzondere 
studie gemaakt van de aandoe
ningen door de hartstogten te 
weeg gebragt. Zijne Verhande
ling over de Schilderkunst in 
het Italiaansch, Parijs, 1651, 
in fol., herdrukt in 1816, wordt 
zeer op prijs gesteld. Het is in 
dit geschrift, dat hij over de 
gekleurde schaduwen spreekt, 
welke BÜFFON gemeend heeft, het 
eerst te ontdekken. Nog heelt 
Kien van hem: Is Verzameling 
van karakterschetsende hoofden 
door LEONARDO DA VINCI, en ge
graveerd door den graaf DE CAY-
Ms, Parijs, 1730 of 1767, 
gr. in 4.to. _ 2.° Teekèn'ingen 
Van LEONARDO DA VINCI, gegra-
vwrd, door J. GERU , met eene 
verklaring in het Italiaansch en 
<« het Fransch, Mlilane, 1784, 
W' folj — 3.° Verzameling van 
hoofden der beroemde schilderij 
"et Avondmaal van LEONARDO DA 

G 

VINCI , geteekend door DUTERTRE, 
voorafgegaan door eene beknopte 
Levensschets van dezen grooten 
schilder, door GAULT DE JSAINT-
GERMAIN , Parijs, 1808 , gr. in 
fol., met 14 platen. 

* VINDING of VINDINGIUS (ERAS-
MUS), een geleerde Deen, in 
1615, te Vinding, op het eiland 
Seelanii geboren, maak Ie. zich 
beroemd door zijne diepe erva
renheid in ; de Grieksche taal. 
Hij heeft een uitmuntend werk 
nagelaten, ' getiteld: lïistoria 
Grcecorum in qua Antiqum Grm* 
cim populorum origines, niigra-
tiones, coloniaruni dedtictiones, 
et res prwcipum gcstas eccponun* 
tür, in het elfde deel der Griek
sche oudheden van GRONOVIUS. 
VINDING spreekt zeer in het bij
zondere over alle volken van 
het oude Griekenland, over 
derzelver verhuizingen, volk
plantingen en geschiedenissen, 
over de stichting der steden en 
rijken van dat land, over der
zelver veranderingen en onder
gang, en de tijdrekening der 
verschillende vorsten , welke er 
geregeerd hebben. Ook heeft 
men aan VINDING verscheiden 
uitgaven te danken, en onder 
anderen die der omschrijving 
van een dichtstuk vanOr-piNus, 
door den Griekschen drogrede
naar EüTECHNius, hetwelk ver
loren is geraakt, en waarvan 
de titel is.de Fogeljagt. Deze 
omschrijving is, volgens het door 
HOLSTEN herziene handschrift, 
gedrukt teKoppenhagen, 1702, 
in 8.™ Zij bevat eene uitmun
tende voorrede over de jaglbe-

c 2 
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woordingen bij de Grieken ge
bruikelijk. VINDING overleed in 
1684, te Koppenhagen. 

VINET (ELIAS), te Viners bij 
Barbezieux in Saintonge, in 
1509 geboren. ANDKEAS GOREA , 
principaal van het collegie van 
Bordeaux, beriep hem naar die 
stad, alwaar hij hem opvolgde. 
Na eene reis door Portugal te 
hebben gedaan, bekleedde hij 
dien post met den meesten roem. 
Hij was een deftig, in den ar
beid onvermoeide man, die zoo 
zeer aan de studie gehecht was, 
dat hij in zijne laatste ziekte, 
niet ophield te lezen en op het 
gelezene aanleekeningen te ma
ken. Zijne talenten voor de op
voeding der jeugd evenaarden 
zijnen werkzamen ijver. Hij 
overleed te Bordeaux, in 1587, 
in het gebied der letteren, als 
'een diepzinnige geleerde, en be
kwame criticus beschouwd. Zijne, 
voornaamste werken zijn: 1.° I 
'Antiquité etc. {Oudheid van Bor
deaux en liourrj) 1574,in4. t 0 ; 
'— 2.° Antiquité etc. {Oudheid 
van Saintes en Barbezieux), 1571, 
in 4.*° Deze beide geschriften 
worden gezocht, wegens der-
zelver nasporingen; — 3.» Xa 
maniere etc. {De wijse om zon-
newijzei's te vervaardigen), in 
4.to • — 4.o goede Uitgaven van 
ÏHEOGKIS, van SIBONIUS APOL-
ï-iHAms, van het boek vanSüE-
TOWHJS • over de spraak- en ro-
dekttnéigen, van PEUSEDS, van 
EUTROMÜS , van ADSONIUS , van 
FLOKUS- enz., met aanleekenin
gen en commentariön vol ge
leerde aanmerkingen enz. enz. 

VINNIÜS (Aimouius), een be
roemde hoogleeraar indoregten 
te Leyden, in 1588 geboren, 
[volbragt zijne studiën in die 
stad, alwaar hij den doctoralen 
graad ontving; in 1619 werd 
hij tot rector in de humaniora 
aan de Latijnsche school te 
'sGravenhage benoemd, welke 
betrekking, hij gedurende 14 
jaren eervol vervulde. In 1633, 
werd hij naar Leyden beroepen, 
om aldaar den leerstoel derRo-
meinsche regten te bekleeden, 
en evenaarde aldaar de bekwaam
ste hoogleeraren der akademie, 
welker roem hij in vreemde 
landen verspreidde]. Hij over
leed in 1657, en heeft nagelaten 
In quatuor libros Instiiutionum 
imperialum, Commenlarius aca
demicus et forensis, etc. in4. t0, 
1665. Een ander Commentarium 
op de oude regtsgeleerden, Lei
den, 1677, in 8.™, dat ten 
vervolge dient op do schrijvers 
cum notis variorum; en verschei
den andere werken over de regts-
geleerdheid. Men ontwaart in 
de werken van VINNIDS eoncn 
doordringenden geest en een ge
zond en onpartijdig oordeel. 

VINOT (MODESÏCS), priester 
van het oratorium, te Nogent 
sur Atibe geboren, was de zoon 
van eenen advokaat, onderwees 
de rhelorica leMarseille, alwaar 
hij zich door zijne redevoeringen, 
en Latijnsche gedichten onder
scheidde. Door zijne oversten 
naar Toiirs gezonden, om er 
openbare conferenliè'n over do 
kerkelijke geschiedenis te hou
den, benoemde de heer DHBR-
VAUX, aartsbisschop van Jours, 
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hem lotkanonik van den heiligen 
GBATIANCS. Men heeft van hem: 
1.° eone Vertaling, in schoono 
Lalijnsche verzen, van de uit
gezochte fabelen van LA FON-
TAISE, gezamenlijk met pater 
TissAKDj en andere Lalijnsche 
gedichten, Ie Troyes in 2 deel
tjes , in 12,n«> gedrukt, en her
drukt te Uoitanen , onder- den 
naam van Antwerpen, door de 
jsorg van den abbé SAAS, 1738, 
in 12.™ ;— 2.o Eenige geschrif
ten, waarin men zijne overhel-
ling tot het jansenismus ont
waart. Hij overleed te Tours 
in 1731, in den ouderdom van 
59 jaren. Hij moet cencn vrij 
slechten naam hebben gehad, 
wijl men hem den PMlotanus 
van den abbé GRÉCOUET (.zie dat 
artikel) heeft toegeschreven. 

* VINSON "(de abbé PETRUS) , 
la Angoulême, in 1762 geboren, 
werd na den geestelijken staat 
omhelsd te hebben, kapellaan 
te Poitiers. Onder de omwen
teling in 1791, weigerde hij 
don eed op de burgerlijke con
stitutie der geestelijkheid afte-
jeggon. Na verscheiden maanden 
in do gevangenis te hebben 
doorgébragt, verkreeg hij zijne 
v«jliM'd weder; doch zag zich 
woldra genoodzaakt de vlugt 
l e nemen. Hij nam de wijk 
paar Spanje, alwaar hij eenige 
jaren doorbragt, begaf zich ver
volgens naar Londen, alwaar 
"ij een opvoedings-gesticht tot 
stand brngt, dat weldra een 
aantal kweokelingen vercenigde. 
*a het door hom bewoonde lo
kaal, had de abbé VINSON oen 

kunstig uitgedacht werktuig doen 
.vervaardigen, door middel van 
het welke hij de beweging der 
sterren verklaarde. LODEWIJK 
XVIII bezocht tot tweemalen 
dit observatorium, en gaf er 
hem zijne tevredenheid over le 
kennen. Nadat de heer BJ,AN-
CHARD, in 1808, tegen het 

I concordaat van 1801, een werk. 
i had in het licht gegeven, dat 

door den apostolischen vikarius 
van Londen veroordeeld werd, 
zoo verklaarde do abbé VINSOPJ 
zich ten voordeele van den 
schrijver, en gaf bij deze gele
genheid verscheiden geschriften 
in het licht, Eonigen lijd na, 
de restauratie, kwam hij le 
Parijs K bij den heer DE BLACAS 
de uitvoering inroepen, van 
eenige beloften, welke hij be
weerde dat hem door liet ko
ninklijk bestuur, gedurende de 
uitwijking, gedaan waren. De 
terugkomst van BONAPABTE> op 
den 20 Maart 1S15, deed hem 
andermaal naar Londen overste
ken , van waar hij zich bij de 
tweede terugkomst des konings 
weder naar Parijs begaf. Hij 
begon als toen legen het con
cordaat van 1801 te schrijven , 
en gaf eene brochure in het 
licht, getiteld: Leconcordatelc. 
(Het concordaat aan den koning 
verklaard), 1816, in 8.'» "We
gens dit geschrift werd hij voor 
de regtbank van correctionele 
policie belrokken. Uit eerbied 
voor het karakter, waarmede 
de abbé VJNSON bekleed was, 
werden de debatten mot gesloten 
deuren gehouden; en bij vonnis 
van den 3 September 181 ö., 

cS 
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werd hij tot drie maanden ge
vangenis, 50 francs boete, twee 
jaren onder het opzigt der hooge 
policie, en 800 francs borgtogt 
veroordeeld, onder voorbehouding 
aan den procureur deskonings, 
om zich, betrekkelijk de uit
voering van dit vonnis, -met de 
geestelijke overheden van den 
heer VINSON te verstaan. Laatst
genoemde had, gedurende den 
loop van liet proces, eene regU 
vaardigende memorie in het licht 
doen verschijnen, welke de policie 
In beslag deed nemen; het ko
ninklijke hof, bij hetwelke hij 
wegens dit vonnis appeleerde, 
bevestigde hetzelve. Om er zich 
aan te onttrekken, begaf de 
abbé VINSON zich weder naar 
Londen. Zoodra hij deze zaak 
als vergeten achtte, kwam hij 
te Parijs terug; maar hij leefde 
er onbekend, - en bezweek aan 
eene slepende ziekte, den 17 
Séplbr. 1S20. Men heeft van 
bem : 'l.o Iiéflexions etc. (Criti-
scha bedenkingen, of Brief aan 
den heer de CALONNE, schrijver 
van het Tafereel van Europa), 
met -deze zinspreuk: Tu vero 
repulisli et despexisli, dislulisti 
•Ghristum tuum, Londen, 111Q; 
—. 2.o La Foi etc. {liet bekroonde 
geloof, ot de nalatenschap der 
Catholijke zielzorgers, voor de 
zaak van J. C. gedurende de 
Fransehe omwenteling ten dood 
gebragt) een dichtstuk in vijf 
zangen met geschiedkundige aan
tekeningen, ibid., 1799, in 
12.mo. _*. 3.o Be Fransehe 31er-
cunus (met den heer CtóTEAu-
GIRON), ibid 1800—1801. Na 
een bestaan van 15 maanden, 
hield dit lijdschrift op in het 

licht te verschijnen; —éfOde 
etc. (Faderlandsche lierzang op 
den veldtogt der bqndgenoolen, 
en op de aanstaande herstelling 
der Bourbons), ibid. Februari]' 
1814; — 5.o Ode aan de Fran-
schen, om voor altijd de twee-
dragt te vermijden, bij gelegen
heid van het feest, aan Z. M. 
door' de stad Parijs gegeven, 
Parijs, Augustus 1814; — 6.° 
Adres aan de beide kamers, in 
het belang der Ca'thoMjke gods-. 
dienst, en aan de 'geestelijkheid 
van Frankrijk ens. ib. 1815', 
in 8.T0- —l.oLeconeordat etc. 
(Het concordaat aan den koning 
verklaard, volgens de leer der 
Kerk en de canonieke reclama-
tien der wettige bisschoppen van 
Frankrijk, qevolgd door een ge
schiedkundig verslag der oplig-
ting van Z. H. Paus Pms Vil, 
van zijn lijden, zijnen moed, 
en de voornaamste gebeurtenissen 
zijner gevangenschap) j Parijs, 
April, 1846, in 8.™; ~- 8." 
Mémoire etc. (Regtvaardigende 
Memorie), ib. 1816, in 8.™; 
— 9.o Appel etc. (Beroeping op 
de Begtbank der publieke opinie, 
of Verzameling der vonnissen en 
stukken, betrekkelijk het proces 
tusschen den lieer JACQÜINOT DE 
PAMPELUN'E , procureur des ko-
nings, en den abbé VINSON ,naar 
aanleiding van een werk getiteld: 
Hot concordaat aan den koning 
verklaard), ib. 1816, in 8.*°, 
enz. enz. 

VlNTlMILLE (KAEEL GASFAAS 
WILLEM DE), uit eene der oudste 
familiën van Frankrijk, was 
.achtereenvolgend, bisschop van 
•Marstille, aartsbisschop van Aw, 
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in 1708, en van Parijs in 1729, 
Hij bestuurde zijn diocees met 
ijver en zachtmoedigheid. Hij 
was de eerste om over de hekel
schriften te lagchen, welke de 
voorstanders van den diaken 
PARIS tegen hem in het licht 
gaven. Vrij van driften die het 
hart vergiftigen, behield hij tot 
in den ouderdom van 94 jaren 
eene ongestoorde gezondheid, 
en overleed in 1746. 

• * VlNTlMIIXE (FRANCISCÜS M A -
IWA FOKTIJNATOS DE) , uit eene 
beroemde in Provence gevestigde, 
en uit Italië oorspronkelijke fa
milie geboren, begaf zich'in den 
geestelijken staat, en werd aal
moezenier des konings, groot-
vikaris van Soissons, abt van 
lk-Dieu, en eindelijk in 1788, 
bisschop van Carcassone. Hij 
deed alstoen afstand van zyne 
abdij. Op het einde van 1790 
trad .hij toe tot de Verklaring 
der beginselen betrekkelijk de 
burgerlijke constitutie der gees
telijkheid, door de tot de nati
onale vergadering afgevaardigde 
bisschoppen, en verkoos liever 
Frankrijk te verlaten, dan den 
eed afteleggen. Hij ging eerst 
naar Italië, begaf zich naar 
Rome, en van daar naar Duitsch-
hnd, hield zich eenigen tijd op 
M Beijeren en in Oostenrijk, en 
vestigde eindelijk zijne woon
plaats in Engeland. Hij gaf ook 
zijne goedkeuring aan den brief, 
den 26 Maart 1802, door den 
kardinaal DE MOSTHOREKCT en 
vijf andere bisschoppen aan den 
Paus geschreven, en bij onder
tekende in 1803, de vertogen 

door 36 Fransche bisschoppen, 
die tijdens het concordaat geenen 
afstand van hunne zetels had
den willen doen, aan Z. H. gerigtj 
maar wel verre van de gewetens 
zijner diocesanen te willen ver
ontrusten , verklaarde hij den 
nieuwen bisschop te magligen 
zijne bedieningen uitteoefenen. 
Hij heeft tot het einde dezelfde 
gedragslijn gevolgd, en weigerde 
den brief in 1816 aan den Paus 
geschreven» te onderteekenen, 
nooit echter is van hem eenige 
acte van verzet uitgegaan. Na 
de restauratie keerde hij naar 
Frankrijk terug, en kwam te 
Parijs, alwaar hij een zeer af
getrokken leven leidde, en van 
den koning, even gelijk alle 
oude bisschoppen, eert jaarwed
den van 12,000 franken genoot. 
Hij bezweek aan de gevolgen 
eener smartelijke ziekte den 6 
Augustus 1818. 

Vio (THOMAS DE), een beroem
de kardinaal, meer bekend , 
onder den naam van CAJETANUS, 
te Gaëla, in het koningrijk Na-
fels , in 1469 geboren. De 
orde van den H. BOIUINICUS nam 
hem in 1484, in haar midden 
op. Hij schitterde in dezelve, 
door zijnen geest en zijne kunde, 
werd doctor, en hoogleeraar in 
de godgeleerdheid, eerst procu
reur-generaal , en daarna in 
•1508, algemeen overste zijner 
orde. Hij bewees gewigtige dien
sten aan Paus JÜNJÜS I I , en 
aan LEO X , die hem in 1517 
met het purper vereerde, en 
hem in het volgende jaar tot 
zijnen legaat in Dnitschland be-
4 
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noemde. De kardinaal CAJETA- I 
KÜS had. verscheiden conferentiè'n 
met LDTHERJ maar zijn ijver 
en zijne welsprekendheid waren 
niet in staat, om dit verdoolde 
schaap tot de kudde terugte-
Lrengen. In 1519 tot, het bis
dom Gaëta bevorderd, werd hij 
in 1523, als legaat naar Hon
garije gezonden. Na er veel 
goeds Ie hebben verrigt, keerde 
hij naar Rome terug, alwaar 
hij in 1534 overleed. Ondanks 
de gewigtigo aangelegenheden, 
waarmede hij belast was, had 
hij het zich tot taak gesteld, 
geen' dag te laten voorbijgaan, 
zonder eenige uren aan do studie 
te wijden. Dit gaf aanleiding 
dat hij een aantal werken za-
menstelde, .waarvan de voor
naamste zijn: 1.° Comrnentariën 
op de H. Schrift, Lyon, 1639, 
5 dl.11, in fol. Een zeer ge
leerd werk, waarin men echter 
zonderlinge gevoelens aantreft. 
De vrijheid, welke hij zich ge
geven heeft, om op verscheiden 
plaatsen van de letter der ge-

, wijde geschiedenis aftewijken, 
om tot verbloemde verklaringen 
overtegaan, heeft tot voorbeeld 
en voorwendsel gediend aan 

'. lieden, welke noch z'u'no kunde 
bezaten, noch met z'vjne opregt-
heid van bedoelingen 'bezield 
waren, en die zich daardoor 
niet binnen dezelfde grenzen 
hehben weten te houden. Hij 
schreef daarenboven 'vóór het 
concilie van Trenk, en het zoo 
mtdrukkelijke besluit tegen de 
willekeurige verklaringen dezes 
goddelgkea boeks; — 2.° De 
wctonlatm petpm al eoncilUj 
stve kccUsw wmparala, ccnc j 

verhandeling, welke in dien tijd' 
veel gerucht maakte, op last 
der theologische faculteit van 
Parijs, werd dezelve door JA-
COBOS ALANUS gecritiseerd; — 3.° 
Comrnentariën op het kort be
grip der godgeleerdheid van den 
heiligen THOMAS , voorkomende 
in dè uitgaven van dat kort 
begrip van 1541 en 1612. De
zelve werden te J?omeinl570, 
doch met verkortingen gedrukt, 
men heeft er hij gevoegd zijne 
Verhandelingen over verschil
lende onderwerpen. 

* VIOMÉNIL (KAREL JOZEF Hy-
ACINTHUS DÜHOUX, markies DE) 
maarschalk van Frankrijk, in 
1734 , te Ruppe, in Lotharin
gen, geboren, maakte zijne eer
ste wapenfeiten in 1747, onder 
de oogen zijns vaders, en was 
tegenwoordig bij den slag van 
Lafeld en het beleg van.-Bcr-
gen op-Zoom. Na zijne opvoe
ding te Liineville, in de door 
STANISLAUS opgerigte kadeüen-
school te hebben volbragt, streed 
hij in den zevenjarigen oorlog, 
onder de beyelen van den ge
neraal CHEVERT , in hoedanigheid 
van deszelfs adjudant,, en ver
kreeg door verscheiden schitte
rende daden, reeds in den ou
derdom van 26 jaren, het kruis 
van den H. LODEWIJK. In 1761, 
kolonel der vrijwilligers ^an 
JDoMp/miégeworden zijnde, volgde 
hij den maarschalk DE YAUX naar 
Corsilca, en ontving den rang 
van veldmaarschalk. Hij diende 
in deze hoedanigheid onderde 
bevelen van den graaf DE Ho-
CHAMBEAIT in Amerika, en on
derscheidde zich vooral door do 
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inneming van York en Glocester. 
InEuropa teruggekeerd, verkreeg 
VIOMÉNII, eerst een pensioen van 
5,000 francs, werd later echter 
in 1789 . tot bevelhebber van 
Martinique en de Wind-eilanden 
benoemd; hij herstelde de orde 
in genoemde volkplantingen, en 
kwam in 1790 in Frankrijk 
terug. Na zich naar het leger 
van CONDÉ te hebben begeven, 
waarbij hij dikwijls het bevel 
voerde over de voorhoede, on
derscheidde hij zich vooral in 
1793, bij het gevecht van Bo-
denthal, en in de liniën van 
Weissenburg. Hij ondersteunde 
op eene krachtdadige wijze den 
hertog van. ENGHIEN , in ver-

' schillende gevechten en vormde 
een regiment van zijnen naam. 
Toen hij ook eens onder de 
restauratie zich te Chantilly be
vond, en den prins van CONDÉ 
zijnen arm aanbood om te wan
delen, zeide hem deze.: » Het 
is niet de eerste maal, dat gij 
mij ondersteunt." Na de af
danking van het leger van CONDÉ, 
diende VIOMIIML, in Rusland 
als luitenant-generaal. De op
volger' dor czarin, misnoegd 
over de toegenegenheid , welke 
hij den laatsten koning van 
Polen toedroeg, strafte hem 
daarvoor, door hem als bevel
hebber naar de ,linie vanPefo-o-
paulovskaja, in Siberië te zen
den. Na een verblijf van zeven 
maanden in dat treurige gewest, 
ontving hij van keizer PAUL I , 
met den rang van generaal der 
ruiterij, het bevel over een leger 
van meer dan 40.000 man, en 
werd naar de eilanden Jersey 

en Guemmj, aan het hoofd van 
een corps gezonden, bestemd 
om de pogingen der konings
gezinden der Vendéo te onder
steunen. Daar de post vanop
per-bevelhebber over dé troepen 
van Portugal door den dood 
van den vorst van Waldeck was 
vacant geworden, zoo werd Vio-
MÉNIL met denzelven belast, 
en hij behield tot aan zijnen 
dood den titel 'van maarschalk-
generaal der Portugeesche troe
pen. Hij verbleef in Portugal 
zoo lang als hij aan het huis 
van Braganza nuttig meende te 
kunnen zijn, en begaf zich ver
volgens naar" Engeland. 'Hij 
vertoefde aldaar tot dö terug-
keering der BOURBONS in Frank
rijk , en werd daarop tol pair 
benoemd. Tijdens de terugkomst 
van BONAPARTE van het eiland 
Elba, organiseerde hij de ko
ninklijke vrijwilligers te Vincen-
nes, vergezelde den koning naar 
Gend, en kwam met hem to 
Parijs terug. Tol het comman-
dement der 11.« militaire divisie 
benoemd, daarna'tot het gou. 
yemement der 13.<>, ontving hij 
tot belooning zijner diensten den 
tnaarschalks-staf, met het di
ploma van ridder der orde des 
konings. De maarschalk Vio-
MÉNHV, is te Parijs, in Maart 
1827 overleden. 

VIONNET (GEORGE), een Jcsuil 
van Lyon, bezat een beminne
lijk karakter, was een goede 
letterkundige en een zwakke 
dichter. Er beslaat van hem 
een treurspel, Xerxcs genaamd, 
in 5 bedrijven en in verzen, 
5 
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17.49, en eenige' Lalijnsche ge
dichten , over verschillende on
derwerpen. Hij overleed in 1754, 
in den onderdom van 42 jaren. 

VIOT. — Zie BOÜBDÏC-VIOX. 

* VlÖTTI (JoANNES B A F T I S T A ) , 
een beroemde vioolspeler, te 
Fontaneto, bij Turijn, in 1755 
geboren, ontving van zijn' land
genoot PUGNANI, de eerste lessen 
zijner kunst, en trok inden 
ouderdom van 12 jaren met 
hem door Frankrijk, om zich 
naar Londen te begeven. Hij 
kwam vervolgens in de hoofd
stad van Piêmont terug, en int 
den ouderdom "van 14 jaren had 
hij reeds een Concerto zamenge-
steld, waarvan de Partituur 
regelmatig is, en dat zich reeds 
door den stijl onderscheidt. Twee
en-twintig jaren, oud zijnde, 
bezocht hij op nieuw met PUG-
KANI bijna al de hoven van het 
noordelijke Europa, en alom 
viel hun het onthaal ten deel 
dat hunne talenten verdienden. 
PÜGNANI keerde naar Turijn te
rug, en VIOTTI kwam te Parijs, 
alwaar hij in 1782 met den 
grootsten bijval optrad in het 
Geestetijk concert; in minder 
dan tien jaren waren zijne wer
ken door geheel Europa verspreid. 
In 1792 begaf hij zich naar 
Londen, alwaar hij evenzeer den 
grootstën lof inoogslte, deed nog 
verschillende reizen naar Parijs, 
m 1802, 1814.en 1818, en 
•overleed in Engeland in 1824. 
Men heeft.van hem een aantal 
stukken voor Qe. viool, Concer
tos bymphoniën, Duo's, Sere-
naden, Trio's, Qualuors enz. 

Ook heeft hij Divei'lismtentó's, 
Concerto's en Sonaten voor da 
piano geleverd. Er bestaat eene 
uitmuntende Levensschels van 
VIOTTI, door BAILLOT. 

VlPERANl ( J O A N N E S A N T O M U S ) , 

kanonik van Girgenti, daarna bis
schop van GioweMzso, in 1588, 
is de schrijver: 1.° eener Ver
handeling over de dichtkunst; 
— 2.° van Latijnsche gedichten; 
— 3.° van eene verhandeling 
De summo bono; — 4.° De 
obtenta Portugallia a rege ca-
tholico Philippo Historia; — 
5.° De rege et regno; — 6.° De 
scribenda hi,storia; T— 7.° De 
consensu disciplinarum. Deze 
werken zijn te Napels, in 1600, 
in 3 dl.", in fol. gedrukt. Zij 
vonden veel bijval. De schrijver 
overleed in 1610. 

VIRET (PETRUS) , een calvinist 
predikant, te Orbe, in Zwitser
land, in 1511 geboren, veree-
nigde zich met FAREL, om te 
Geneve de dwalingen van CAL-
VIKÜS te gaan prediken. Nadat 
de Genevers hen met gretigheid 
hadden aangehoord, verdreven 
zij , in 153G de catholijken uit 
de stad. VIRET werd vervolgens 
predikant te Lausanne en m 
verscheiden andere plaatsen, en 
overleed te Pau, 1^1571. De 
dweepzucht had hem eene soort 
van welsprekendheid gegeven; 
maar dezelve schittert weinig 
uit in de werken, welke er van 
hem in het Latijn en in net 
Fransch bestaan, en welke zijn: 
1.» Opuscula, 1553, w f01-5 
'— 2.» DisputalionsctcWmen-
spraken-over den staal der over-
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luUnen), 1552, in S.T°j — 3.° 
La pkysique etc, (De pauselijke 
natuurkunde)., 1552, in 8/*'°; 
welke zoo wel als zijne Ne
cromantie etc. (Pauselijke dui-
velskunsi), Geneve, 1553, ia 
8/ro, door het Janhagel der cal-
viniste-partij zeer is toegejuicht. 

- TiRGitros (POBLIUS MARO) , bij
genaamd de Vorst der Latijn-
sche dichters, werd in het jaar 
70 vóór J. C. te Andès, een 
dorp bij Mantua, geboren, ont
ving zijne ontwikkeling tó Cre-
mona, ie Milane en Ie Napels, 
Deze dichter, door keizer Aû  
GÜSTOS, in zijn vaderlijk erfgoed 
hersteld, waaruit hij verdreven 
was, door de verdeeling der 
landerijen van het Mantuaansche 
en Cremoneesehe onder de uit
gediende soldaten, vervaardigde 
zijn eerste Ecloga (Herderszang) 
om zijnen weldoener te danken. 
Hij bragt zijne Bucolica in het 
üjdverloop van 3 jaren' ten ein
de; dit werk onderscheidt zich 
door eenvoudige natuurlijke be
valligheden, door sierlijkheid, 
kieschhcid , en zuiverheid van 
laai, en FOUTENELLE heeft het
zelve met meer verwaandheid 
dan rede en grond gecritiseerd. 
Men kan zeggen, dat de censor 
geen juist denkbeeld van den 
•herderszang heeft gehad: » Zijne 
Verhandeling over het Eclorja, 
zegt een wijze letterkundige, is 
slechts eene verdediging zijner 
eigene herderszangen; hij wil 
niet dat er in dezelve over scha
pen en geiten gesproken worde; 
volgens hem, moet de liefde 
het cenigö onderwerp derzelvc 
»\jn, en nog wel eene soort Y*n 

liefde die- in de romans Veel 
gemeener is dan in de natuur, 
ziedaar waartoe zich zijne drog
reden bepalen." Kort daarna 
ondernam YIRGILIUS zijne Ge-
örgica (Landgedich ten), een dicht-
stuk, dat onder al degene, welke 
hij ons heef t nagelaten het beste 
bewerkt is , en dat men het mees
terstuk der Lalijnsche dichtkunst 
kan noemen. Er komen beschrij
vingen en bijverdichtsels in voor, 
welker sdhoonheid onnavolgbaar 
is, en die uitgebreide bekwaam
heden in de natuur-, landbouw-
en sterrekunde verraden.- Men 
ziet, in weerwil van eenigedwa-
lingen, dat men in die weten
schappen toenmaals reeds veel 
verder ervaren was, dan de nieu
weren zulks schijnen te geloo-
ven. Deze verschillende werken 
verwierven hem de goedkeuring 
en de vriendschap van AUGUSTUS, 
•MECCENAS , TDCCA, POLLIO , HORA-
TIÜS, GALLUS. Zijn roem ver
wekte hem benijders, aan welker 
hoofd BAVIUS en Stevius waren. 
Het schijnt niet dat hij er zich 
op eene andere wijze over ge
wroken heeft, dan door dit vers 
van den 3.pn herderszang -. 

Oui Bavïum non odit, amottuacaniiiiia, Mtovi! 

Gedurende den nacht had VIK-
Giuus, aan de deur van het 
paleis van AUGUSTUS , dit kop-
peldicht gehecht: 

Knel» jiluil lulaj redcunt spcctacula manc: 
Dmstitn imperum cum Jovc UajsarhaLul. 

De keizer wilde den schrijver 
dezer geestige kleinigheid l?en-
nen, niemand deed zich op. 
BATHILLUS wilde van dit stil
zwijgen gebruik maken, noemt 
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zich als vervaardiger van het 
koppeldicht, en ontvangt de 
belooning voor hetzelve. Do 
spijt van VIKGILIUS gaf hem 
een gelukkig denkbeeld in, na
melijk om onder het koppeldicht 
dezen dichtregel te plaatsen:-

Boa egi> veraïculos foei, tnlit aller honores; 

en het begin van den volgenden: 
Sic vos noiï VoTïis', 

viermalen herhaald. De keizer 
wilde dat men den zin zoude 
voltooijen, maar niemand kon 
zulks doen dan de vervaardiger 
van het koppeldicht. BATHIIXUS 

werd de spot van Bom, en 
VIRGILIUS steeg ten toppunt van 
roem, vooral toen men eenige 
stalen van zijne JEneide gezien 
had. Hij besteedde elf jaren aan 
de zamenstelling. van dit werk; 
maar daar 'hij zijn einde zag, 
naderen, 'zonder er de veran
deringen in te kunnen brengen, 
welke hij nog in overweging 
had, beval hij dat men hetzelve 
in het vuur zoude werpen, een 
gestreng bevel, dat gelukkiglijk 
niet ten uitvoer werd gebragl. 
Éij overleed te JJrundusiwn in 
Calabrië, den 25 September 
van bot jaar 19 vóór J. C., op 
zijne terugreis uit Griekenland, 
in gezelschap van AUGUSTUS. 

Volgens zijne begeerte, werd 
zijn lijk naar Napels gevoerd, 
en aldaar aan den weg van Pu-
teoli begraven; en men plaatste 
op zyn g r a [ d e z e j kort voor 
zijn verscheiden door hem ver
vaardigde dichtregels: 

K».tl„a mr. „r taï , : C ,M,K r a p w , e . to„et 

r " , t I , """ l " - i^ ' -» . i i> . . c U , > n«r . > I )uc™ 

AUGUSTUS verkwikte zich soms 
door het lezen darJËnëkle. Men 
kent den indruk, dien de lot' 
van den jongen MAISCELLUS , met 
zoo veel kunst in het 6.« boek 
aangebragt, op den. keizer en 
op OCTAVIA maakte. B'y de woor
den : Tu Marcellus eris, viel 
OCTAVIA in bezwijming; endaar' 
zij hare erkentenis en bewonde
ring aan den dichter wilde té 
kennen geven, zoo liet zij hem 
tien groote sesterüön voor elk 
vers toelellen, hetwelk eene som 
van f16,000 beliep. Indien men 
eenige minnarijën zijner herders 
en de tweede Ecloga uitzondert, 
die over eene schandelijke, <loch 
onder 'de Romeinen zeer ge
meenzaam geworden ondeugd 
handelt, kan men hem niet an
ders, dan als een' der dichters 
der oudheid beschouwen, welke 
de goede zeden het meest ge
ëerbiedigd hebben; nog zelfs in 
genoemde plaatsen'is hij beta
melijk, en omzigtig in zijne 
uitdrukkingen. En wat het laat
ste artikel betreft, zoo schijnt 
liet dat zulks eene voorbijgaande 
dwaasheid was, die , hij zich 
zelven als zoodanig verwijt: 

O (lorjilon, Corydoit, qua lo dementia ci-pit 

Hol is ongetwijfeld deze zijne 
afkeerigheid van ontzenuwende 
en onteerende hartsloglcn, welke 
hem die edele geestdrift heeft 
doen behouden, welke soms het 
verblijf der sterfelijkheid schijnt 
te overschrijden, om verhevene 
en verrukkende denkbeelden 
voorltebrengen, om zeer uitge
breide kundigheden, met de 
sierlijkheid eii zachtheid van 
stijl'met de kracht en juistheid 
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der uitdrukkingen, met de pracht : 
en den luister der beelden, te 
verbinden; en dit alles in een 
oneindig scherpzinnig, duidelijk 
en methodisch plan te vereeni
gen ,; waarin de orde het genie 
niet in den weg staat, en waarin 
het genie geene wanorde te weeg 
brengt, waarin de meest omvat
tende denkbeelden niets gedrog-
lelijks niets reusachtigs hebben, 
en waarin de kleinste niet zonder 
waardigheid en bevalligheden, 
zijn. Ofschoon VIRGIUUS na HO
MERUS is gekomen,'dat hij- hem 
in het plan van zijn dichtwerk is 
nagevolgd, en hij de laatste hand 
aan zijn work niet heeft kunnen 
leggen, lijdt het echter bijna 
geen twijfel of hij moet boven 
den Griekschen dichter geplaatst 
worden, en men zal zeker niet 
anders dan ecnige beoefenaars 
van de taal der Hellenen aan
treffen, die, wijl zij daardoor 
hunne taalkundige wetenschap 
meenen te verhoogen, een werk 
boven alles verheffen, dat--m 
eene taal is geschreven, waarvan 
zij beweren, dat zij alleen de 
fijnheden verstaan en de schoon
heden bevatten (zie HOMERUS). 
Hctgene wat zonder weifelen den 
zcgepalm aan VIRGIUUS moet 
doen toekennen, is de verschei
denheid zijner talenten', de uit
gebreidheid en buigzaamheid 
van zijn genie, welke hem heelt 
doen uitmunten in twee andere 
soorten van gedichten, waarin 
do Grieksche dichter niets heelt 
voortgebragt. Do gezondheid van 
VIRGIUUS was altijd zwak en 
wankelbaar geweest; hij was aan 
maag- on hoofdpijn en bloedspu
wingen onderworpen; ook sucn 

hij te midden zijner loopbaan. 
Hij beval bij zijn'testament, 
dat, indien zijn gedicht aan de 
vlammen mogt ontsnappen, men 
hetzelve zoo zoude laten als het 
was, en men droeg daarvoor zorg, 
van daar dat men zoo vele on
volledige verzen in de AZneïde 
vindt (zie DIDO). De schrijver 
van dit eenig. werk stierf rijk 
genoeg om aanzienlijke sommen 
natelaten aan TUCCA , aan VA-
RIUS, aan MECENAS, en zelfs 
aan den keizer. Er bestaan van 
de werken van dezen dichtec 
een aantal schoone uitgaven, 
waarvan de volledige opgave' 
ons te uitgebreid zoude maken. 
De volledigste derzelve is die-
vari BCRMAN, Amsterdam, 1746, 
4 dl." in 4. l°, ofschoon dezelve 
later door die van HEÏNE, in 
eenvoudigheid en vernuft is over
troffen. DELILLE heeft er eene 
goede vertaling in het Fransch, 
J. H. Voss in het Hoog- en VAN 
"WINTER in hetNederduilschvan 
geleverd (zie "VONDEL). 

"VIRGIUUS , in Ierland geboren, 
trok door Frankrijk, om zich 
naar Duilschland te begeven. 
Koning PIPYN schepte in hem 
zoo veel behagen, dat hij hom 
eenigen tijd bij zich behield, 
en hem aanbevelings brieven gaf 
voor ODILON, hertog van Beijc-
ren: VIRGIUUS werd tot het 
priesterschap vei heven en ves
tigde zich te Saïzburg. De hei
lige BOKIFACIUS , apostel van 
Duitschland, klaagde hem aan 
bij Paus ZACIMRIAS, wegens het 
onderwijzen van dwalingen, z;oo 
als onder anderen: » dat er eene 
andere wereld was, dat er and<w 
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de aarde andere menschen woohr 
den, dat er eene andere 'zon < 
eene andere maan bestond." 
Quod alius mundus, et alii homi-
nes sub terra sint, seu alkts 
sol et luna. ZACHARIAS ant
woordde dat men hem moest 
afzetten, indien hij voortging 
dergelijke dwalingen te onder
wijzen, en beval aan VIRGILIUS 
naar Rome te komen, opdat zijne 
leer zou kunnen onderzocht wor
den. Eenige latere schrijvers, 
onder anderen D'ALEMBERT, heb
ben daaruit op eene belagchelijke 
wijze afgeleid, dat ZACHARIAS 
het gevoelen dergenen veroor
deelde, welke tegenvoeters aan
namen j want in de beschuldi
ging van BOMFACIUS was het 
geenszins om tegenvoeters te 
doenj maar het gold menschen 
van eene andere wereld, die 
niet; van ADAM afstamden, en 
die niet doon J. C. waren vrij
gekocht, en dit kon veroordeeld 
xvorden. Het is waar dat eenige 
schrijvers, onder anderen BEDA 
beweerd hebben, dat de aarde 
niet kogelvórming was; maar 
deze filozofische dwaling, die 
geenerlei invloed op het geloof 
uitoefende, is onder de christe
lijke wijsgeeren, tot in de 15.e 
eeuw, zoo als MONTFAUCON , in 
de voorrede zijner uitgave van 
COSMUS den Egyptenaar zulks 
heeft beweerd, volstrekt niet 
algemeen geweest. JOANNES Pm-
topOHos,, een wijsgeer der 7.» 
eeuw, heeft in zijne verhande-

,87 ?I*r d e Seheppinfi der ioe-
reld(8fiB\i. 13.« Hf dl) aange
toond , dat de H. BASILIUS , de 
a . <xREGomus van Nyssa, de 
a. GREGORIDS NAMAHZEHPS, de 

H. ATHAKASIUS , en de meeste 
der H. Kerkvaders van gevoelen 
waren dat de aarde klootvormig 
was. Zelfs' wordt er bij den 
H. HILARIUS (in Ps. 2. N.° 23), 

• bij ORIGENES (üb. 2, de Princip. 
C. 3) van tegenvoeters gewag 
gemaakt. Wat hier ook van 
wezen moge, volgens alle waar
schijnlijkheid, regtvaardigde zich 
VIRGILIUS te Rome, wijl hij, 
volgens het meest algemeen ge-, 
voelen, kort daarna op den bis-
schoppeüjken stoel van Sakburg 
werd verheven. Pater PAGI be
weert dat zulks in 746 plaats 
had; maar het is meer waar
schijnlijk dat het, eerst, in 766 
geschiedde. VIRGILIUS plantte 
het geloof in Karnthm, stelde 
MODESTÜS tot eersten bisschop 
van dat land aan,'overleed hei-
liglijk in 784, en werd plegtig 
gecanoniseerd in 1233, door 
Paus GREGORIOS IX; MARCUS 
HANSIZIUS (Germania Sa'cm, 2." 
dl. blz. 84) bewijst legen pater 
PAGI, dat de priester VIRGILIUS, 
waar over in den brief van den 
H. BONIFACIUS wordt gesproken» 
niet moet worden onderscheiden 
van dengenen, die aartsbisschop 
van Salzburg werd. 

VIRGILIUS. — Zie POLÏDORUS. 

VIRGINIA , eene Romeinsche 
jonge dochter,'waarop APPIUS-
CLAUDIUS, een der denmannen, 
smoorlijk verliefd werd. Om te 
gemakkelijker zijn doel Ie be
reiken, beval hij, dat zij zou 
worden overgegeven aan MAR-
CUS-GLAUDIUS , met wien hij m 
verstandhouding was, tot dat 
haar vader VIRGINIUS van het Ie-
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gcr zou zijn teruggekeerd. Daar 
dezo grijsaard vernomen had het 
geweld, hetwelk men zijner doch
ter wilde aandoen, zoo kwam 
hij in allerijl te Rome, en vraagde 

. om haar te zien. Men stond 
hem zulks toe; nadat hijVinci-
KIA daarop ter zijde had gelokt, 
nam hij een mes, dat hij bij 
een'- vleèschhouwer had vinden 
liggen, en zeide haar: » Mijne 
geliefde 'VIRGINIA, zie daar alles 
wat mij overblijft > om uwe eer 
en vrijheid te behouden!", Bij 
stak haar daarop het" mes in 
het hart, en verliet haar ziel
togende: eene gruwelijke daad, 
maar die den prijs bewijst, wel
ken zelfs de heidenen op do 
kuischheid en de onthouding 
stelden. Hij .ontsnapte aan de 
menigte, en snelt met400 man
schappen, die hem gevolgd wa
ren, naar de legerplaats. De 
troepen, meer verontwaardigd 
tegen den schaker dan tegen 
den vader, namen de wapens 
op, en trokken op Rome aan , 
alwaar zij zich van den Aven-
tijnschen berg meeste'r maakten. 
Het geheele volk in opstand te
gen APPICS, deed hem in de 
gevangenis werpen, alwaar hij 
siclv, ter voorkoming van zijn 
doodvonnis, van het leven be
roofde. SPURIUS OPIUS, een andere 
Uenrnan, die de gewelddadige 
handelwijze van zijnen ambtge
noot had geduld, bragt zich 
°m het leven; enMARCUSCLAU-
BIÜS, de vertrouweling van Ap-
wus, werd tot de doodstraf 
yeroordeeld. Deze misdaad heeft 
*n het jaar 449 vóór ,T. C. een 
°inde gemaakt aan het tienman
schap. YIRGIKIA , heeft aan ver

scheiden schrij vers het onderwerp 
tot Treurspelen geleverd; en 
haar dood is het onderwerp 
eener uitmuntende schilderij, 
door DOYEN, tot zijne opneming 
in de schilder-akademie vervaar^ 
digd. 

* VlRIATES OfVlRIATÜS, Veld* 
heer der Lusitaniërs, leefde 
omtrent het jaar 600 na Rome, 
Hij was slechts eenvoudige .sol
daat, toen zijne landgenooten 
hem, in hunnen opstand tegen de 
Romeinen, tot hunnen aanvoer
der verkozen. Hij sloeg ach
tereenvolgend .VETILIUS, den 
prajtor PLAUTIUS , en CLAÜDIÜS 
UNIMANUS, welke hij krijgsge» 
vangen maakte. De consul QUIN* 
TUS FABIÜS MAXIMUS, vader van 
den jongen SCIPIO, kwam zich 
met VIUIATES meten; maar hij 
stierf alvorens eenig voordeel 
op hem te hebben behaald; zijn 
opvolger SEUVJUANDS , op zijne 
beurt verslagen, zag zich ge
noodzaakt onderhandelingen met 
den Lusitanischen veldheer aan-
teknoopen, die, bij debekrach* 
liging van het verdrag, als de 
vriend en bondgenoot van het 
llomeinsche volk werd erkend. 
Men is van gevoelen dat de gren
zen der nieuwe domeinen van 
YIRIATES , het grootste gedeelte 
van het aan gene zijde gele
gene Spanje bevatteden. Arsa, 
dat de hoofdstad, van zijn rijk 
moest zijn, was aan de oevers 
der Jrsas, thans Guadiana, ge
legen. De Romeinsche republiek, 
die zich schaamde over hel door 
haar gesloten verdrag, had de 
trouweloosheid, hetzelve door 
den schandelijksten aanslag ** 
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verbreken. QÜISTÜS SERVILIUS 
'Caspio, landvoogd van het ove
rige gedeelte van Spanje, liet, 
•wijl hij er aan wanhoopte zij
nen geduchten vijand te kunnen 
overwinnen, VAUIATES , in het 
jaar 140 vóór J. C. verraderlijk 
vermoorden. VARIATES wilde niet 

.dat eenige soldaat den ingang 
zijner tent zou bewaken, ten 
einde iedereen een vrijen toe< 
gang tot hem zoude hebben. 
Deze edele gerustheid was de 
oorzaak van zijn' ireurigen dood; 
Te middernacht, op denoogen-
blik, -waarop hij , zonder ont
wapend te zijn, zich aan tafel 
plaatste, staken verraders hem 
eenen dolk door de keel, de 
«enige plaats van zijn ligchaam, 
die voor hunne aanslagen niet 
veilig was. Deze man, welken 
de Romeinen met den naam van 
Struikroover bestempelden, be-, 
zat al de hoedanigheden, van 
een' groot man, en een'grooten 
'krijgsheld: matig, kuisen, regt-
vaardig, weldadig, werd hij 
ovenzeer door zijne troepen; als 
door zijne volken aangebeden. 

.* VIMEÜ (F. H., Graaf'ra), 
nit eene beroemde familie van 
Dauphiné, was tijdens de om
wenteling kolonel van het regi
ment van Limousin. Door den 
adel van dauphiné tot afgevaar
digde bij de algemeene Staten 
benoemd, bleef hij in het begin 
getrouw aan het verlangen zijner 
lasfgevers, welke dó hoofdelijke 
stemming aan al de afgevaardig
den dier provincie voorschreven. 
Hij vereenigde zich vervolgens 
met den burgerstand, sloot zich 
nu bij de patriotten, dan by 

de koninsgëzinden aan, en ein
digde met door beide partijen 
afgewezen te worden. Den. 13 
Julij 1789, op den oogenblik, 
waarop het hof troepen in de 
nabijheid van Parijs beriep, 
stelde hij voor, om den eed der 
Eaatsbaan te vernieuwen. Hij 
verzette.zich den28.«» tegen de 
instelling der commissie van 
nasporingen; en in de nacht
vergadering van den 4 Augus
tus, bij gelegenheid van het 
vraagstuk betrekkelijk den af
stand der voorregten, riep hij 
uit', » dat ook hij zijne mosch 
op het altaar des vaderlands 
bragt, en de vernietiging der 
duiventillen voorstelde." Hij 
sprak den 20 eene redevoering 
uit ten voordeele eener verkla
ring der regien vandenmensch, 
ten einde dezelve aan het hoofd 
der constitutie werde geplaatst. . 
Den 7 September sprak hij in 
het belang der kamers en van 
het onbeperkt veto, den koning 
toetekennen, en verdedigde 
steeds met nadruk dit laatste 
gevoelen, Den 27 April 1790, 
werd hij tot voorzitter benoemd, 
legde den burgereed af, en zond 
den volgenden dag zijn ontslag 
in. Den 17 Mei,, droeg hij een 
ontwerp voor betrekkelijk de ko
peren munten, den 31 verhief 
hij zijne stem tegen de laste
ringen , welke gehuurde peti-
tionnarissen en eenige leden der 
vergadering tegen de officieren 
uitstrooiden. Na eindelijk de 
protesten van den 12 en 15 
September 1791 te hebben on-
derteekond, scheen hij van het 
staalkundig 'tooneel to verdwij
nen. Terwijl hij zich, tijdens 
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de onlusten van Lyon, in die 
stad bevond, zoo schaarde hij 
zich aan de zijde der tegen de 
nationale coriVentie opgestane in
woners. Hij vereenigde zich met 
het plan van verdediging van 
den heer DE PRÉCÏ, zonder zich 
echter openlijk te verklaren. 
Daar deze veldheer, van alle 
kanten in het naauw gebragt, 
op geene hulp meer rekende, 
zoo besloot hij zich eenen weg 
te banen midden door de bele
geraars, en vertrouwde aan den 
graaf DE VIRIEU de achterhoede 
van zijn klein leger toe 5 maar 
terwijl deze slechts 300 man 
bij zich had, werd hij door eene 
aanzienlijke overmagt aangetast, 
en sneefde, na zonder vrucht 
den hevigsten tegenstand te heb
ben geboden, met de wapens 
in de hand. De eerste depêches 
der commissarissen van de con
ventie hadden aangekondigd dat' 
hij met den generaal PRÉCY ge
vangen genomen en gefusileerd 
was 3 latere berigten logenstraf
ten echter deze door verscheiden 
levensbeschrijvers herhaalde bij
zonderheden. 

VlRINGUS Of VAN WiERINGEN 
(JOANNES WOÜTEEÜS), te Leuven, 
in 1539, geboren, ontving in 
1571 den doctoralen hoed in 
2iJne geboorteplaats, en verkreeg 
vervolgens den eersten leerstoel 
der geneeskunde,'dien hij gedu
rende 22 jaren met de grootste 
naauwgezetheitf bekleedde. In 
1578, weduwnaar geworden 
zijnde, omhelsde hij den gees
telijken slaat, doch ontving de 
Priesterwijding eerst in 1593; 

XXIV DEEL. » 

hij werd vervolgens kanonik van 
Atrecht. Zijne godsvrucht, zijn 
ijver voor de oude gebruiken 
der Kerk en zijne talenten ver
wierven hem het vertrouwen 
en de achting der aartshertogen 
ALBEUTDS en ISABELLA, wier ka-
pellaan hij werd. Men heeft van 
nem: 1.° eene Verkorting van hot 
Ontleedkundig tooneel van VE-
SAL, in het Vlaamsen, Brugge, 
1569, in 4 > ; — 2.°Dejejmio 
et abstinentia medico-ecclesiastiei 
lihri quinque, Atrecht, 1597, in 
4>5 met deze dubbele zin
spreuk: Qui abstinens est, ad-
jiciet vitam. Eccli. XXXVII, 
34 b,j en Non satiari cibis sa-
luberrimum. — HIPPOCRAÏÜS. 

VISCH (KAREL »E) , van de 
Cistercienser-orde, te Bulscamp, 
een dorp in West-Vlaanderen, 
geboren, onderwees de godge
leerdheid , in het- klooster der 
Bunes, te Brugge, wrerd in 1646 
tot prioor van hetzelve verkozen, 
en .overleed er in, den 11 April 
1666. Men heeft van dezen re
ligieus verscheiden werken, die 
vele nasporingen hebben gekost; 
l.o Bibliotheca ordinis Cister-
ciensis, Douai, 1649 ,• Keulen, 
1656, in 4. t0; vrij gezocht, of
schoon in eenen platten en on-
naauwkeurigen stijl geschreven; 
— 2fi Film B. B. Eberardi de 
Commcda, et Bichardi de Frisia, 
Brugge, 1655. Deze beide hei
ligen waren van do orde van 
Citcaux, de eerste is in 1191, 
de tweede in 1266 overleden; 
— 3.° Geschiedenis van verschei
den kloosters zijner orde; — 4.» 
eene Uitgave der Werken van 

d 
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ALANÜS van Rijssel, Antwerpen, 
1653, in fol. 

"f* VlSCHERING (CLEMENS AU
GUST DROSTE ZD), den 21 Janu
ari] 1773, te Munster, geboren, 
-was de zoon van den rijks-vrij-
heer CLEMEKS AUGUST HEIDEN-

REICH DROSTE Zü VlSCHERING e n 
. van de weduwe Rijks-gravin So-
PHIA VON PLETTENBERG-WlTTEM 
geboren, VON DROSTE ZU FÜCH-
TEN; tijdens het ledig slaan van 
den bisschoppelijken stoel van 
Munster, was hij vicaris-gene
raal en sedert 1826, tot aan 
zijne intronisatie als aartsbis
schop van Keulen, wijbisschop 
van zijnen hoogw. broeder CAS-
PER MAXIMILIAAN, bisschop van 
Munster. CLEMENS AUGUST ont
ving zijne wetenschappelijke vor
ming aan de hoogeschool van 
Munster, door zijnen huisonder-
wijzer D.r

 KATERKAMP (zie dat 
artikel), die, later kanonik en 
professor aan de godgeleerde fa
culteit werd j als ook door den 
omgang met de beroemde vorstin 
GALLITZIN en zijne en hare 
vrienden: STÓLBERG, HEMSTER-
HUÏS, FÜRSTÉNBERG en van den 
wijsheids-leeraar OVERBEKG. Ter
wijl zijn geest zich met een' 
schat van kennis verrijkte, ont
wikkelden zich zijne talenten 
op eene verbazende wijze. Hij 
verstond vele oude en nieuwe 
talen, beoefende de muzijk op 
onderscheidene instrumenten en 
speelde inzonderheid de harp met 
ee£« bekwame hand. Hij was 
schilder en dichter: sommigen 
zijner bloedverwanten bezitten 
landschappen in olieverw van 
zijne hand, en al mogen zijne 

gedichten slechts zeer schaaus, 
bekend wezen, in zijne nala
tenschap zijn de beminnelijkste 
liederen zijner vrome museaan-
wezig. Tot volmaakter vorming' 
van verstand en hart deed hij, 
in zijne jeugd, onderscheidene 

.groote reizen. Hij was met hart 
en ziel aan de strengste ascetiek 
overgegeven, en bezat bij een 
ongemeen eigendommelijk ka
rakter eene ijzeren standvastig
heid. Zijn uitwendig voorkomen 
was eenvoudig en zedig, doch 
tevens deftig en indrukwek
kend; behoeften kende hij niet, 
hij was sokratisch matig en 
leefde bijna als een kluizenaar, 
terwijl hij zijn geheele aanwe
zen aan zijne godsdienst toe
wijdde , en voor alles de deugd 
van weldadigheid met'de zeld
zaamste opofferingen uitoefende. 
Wat hij in dit opzigt gedaan 
heeft, is schier voorbeeldeloos. 
In zijne geboortestad heeft hij 
zich alleen door de stichting van 
de. weldadigste van alle inrig-
tingen, door het gesticht van 
verpleging der zieken, door 
barmhartige zusters, onsterfelijk 
gemaakt. De voortreffelijke in-
rigting van dit moederhuis heeft 
aan al de andere tot voorbeeld 
verstrekt. » Noch op ouderdom, 
noch op kunne, noch op ge
loofsbelijdenis wordt bij de op
neming der zieken tot de liefde
rijkste en kostelooze verpleging, 
in het C/eme»s-hospitaal, acht 
geslagen — het ligchamelijke 
lijden van de behoeftigen alleen 
is beweegreden genoeg." Dit 
prijzenswaardig grondbeginsel 
heeft CLEMENS AUGUST zelf als 
grondslag voor zijn gesticht ge-
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legd. In het door hem geslichte 
ziekenhuis sleet de waardige man 
zijne meeste en aangenaamste 
dagen, in stille geestelijke afzon
dering, terwijl hij zich zelven 
geheel aan de liefderijke verple
ging der zieken toewijdde. Toen 
in de jaren 1811 en 1812 het 
Fransche leger te Munster zoo
danig aan zenuwkoortsen leed, 
dat omstreeks 20,000 soldaten 
aldaar hun einde vonden, waag
den het slechts weinigen om het 
dreigende levensgevaar te trot
seren ; CLEMENS AUGUST kende 
echter geene vrees, zijne onbe
grensde liefde gunde hem geene 
rust: onvermoeid stond hij den 
krijgslieden op alle wijzen met 
hulp en troost bij; hij schreef 
hunne laatste wenschen naar hun 
vaderland, aan ouders en bloed
verwanten, tot dat hij eindelijk 
zelf door de koorts overvallen 
werd, en maanden lang tusschen 
leven en dood dobberde. Nadat 
hij. den 14 Mei 17^8 door zijnen 
broeder de priesterlijke-wijding 
ontvangen had, nam hij kort 
daarop, als deken van Frechen-
horst, eene gemeente in de na
bijheid van Warendorf, de ziel
zorg met den meoslen ijver op 
zich. Van 1807—1810bestuurde 
CLEMENS AUGUST, als Coadjutor, 
en van 1815—1820, als alge-
meen-vikaris, met den roeeslen 
ijver, en de grootste zelfopoffe
ringen het Munstersche diocees; 
daarop leefde hij in de afzonde
ring , in welke hij steeds de 
troost der bedrukten, de vader 
der armen, en de liefderijke 
verpleger naar ziel en ligchaam 
der zieken en verlatenen was. |j_ 

en door den koning van 
zoodanig erkend, 

Op den aandrang zijns broeders 
CASPAU MAXIMILIAAN, liet hij zich 
welgevallen, om in 1827, tot 
wijbisschop van Mimet er, onder 
dén titel van Calama, in par.' 
infdl.m geconsacreerd te worden. 
In Mei van het jaar 1836 nam 
de eerbiedwaardige prelaat, tot 
aartsbisschop van Keulen ver
koren 
Pruissen als 
den zwaren last van opperherder 
over dat uitgestrekte aartsbisdom 
op zijne schouders. Ten gevolge 
van de algemeen bekende ge
schillen tusschen Kerk en Staat, 
voornamelijk uit eene door het 
Pruissisch bestuur trouwelooze 
verklaring en toepassing eehcr 
breve van Pius VIII over de 
gemengde huwelijken, en uit de 
bevordering deszelven van het 
J3eraes*asMismMsonlsproten,werd 
reeds kort na verloop van een 
jaar, zijne gevankelijke wegvoe
ring naar Minden besloten, waar 
hij op den 21 November aan
kwam. Hier leefde hij op zijne 
eenvoudig vrome wijze, in ge
zelschap van zijnen trouwen 
vriend, wijlen dan Domkapitu-
laris vrijheer VON KORF. Toen 
de aartsbisschop in 1841 zieke
lijk begon te worden en de on
derhandelingen de voornoemde 
geschillen in zoo verre vereffend 
haddon, dat de aartsbisschop van 
Keulen, den bisschop van Spiers, 
VON GEISSEL als coadjutor er
kende, verliet hij Minden, en 
begaf zich terstond naar het slot 
van Darfeld, een familiegoed 
van het geslacht der DROSTEN 
zu VISCHEIUNG. Daarop keerde 
hij naar Munster terug en be-
2 
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woonde, tot aan zijnen dood, 
het huis van den voormaligen 
minister, later vicaris-generaal, 
vrijheer V*>N FÜRSTENBERG. Gedu
rende zijne laatste ziekte leefde 
de doorluchtige prelaat in de 
grootste afzondering van de -we
reld, zoodat slechts zijn biecht
vader, de domkapitularis KEL-
LERMAN, de geneesheer, twee 
barmhartige zusters en een oude 
bediende toegelaten werden. Of
schoon op zulk eene wijze reeds 
voor lang van de wereld geschei
den , verwekte zijn dood, den 19 
October 1845 voorgevallen, te 
Munster toch eene algemeene en 
levendige droefheid: de armen 
bejammerden in hem het onher
stelbaar verlies van eenen wel
doener. Het testament werd op 
den-20 October geopend, nadat 
de stamhouder der familie, de 
erfdrost Graaf VON DROSTE , van 
zijn slot Barfeld aangekomen 
was. Behalve aanzienlijke ver
makingen aan zijne bedienden, 
bevonden zich daaronder onder
scheiden legaten voor weldadige 
einden, met name voor het kloos
ter van barmhartige zusters, dat 
CLEMENS AUGUST te Munster ge
sticht heeft j als hoofderfgenaam 
kwam zijn voornoemde broeder, 
de Graaf VON DROSTE Yoor. Be» 

' trekkelijk den pracbtigen kelk, 
door de geestelijkheid der Rijn
landen hem voor eenige jaren tot 
gedachtenis geschonken, had, de 
overledene bepaald dat dezelve, 
als een der gewigtigste voor
werpen zijner nalatenschap, in 
het archief zijner familie be
waard zou blijven. Met betrek
king tot zijne laatste rustplaats 
had de doorluchtige kerkvorst 

in zijn testament uitdrukkelijk 
zijne begeerte uitgedrukt, -te 
weten: dat hij op de plaats, 
waar hij mogt komen te overlij
den, ook begraven wilde worden 3 
maar dat dit laatste, hoewel zon
der uiterlijke praal, ingevolge 
zijnen rang moest geschieden. 
Overeenkomstig dien wensch, 
is zijn stoffelijk overblijfsel, op 
Donderdag den 23 October, met 
groote plegtigheid en met alle 
aan zijnen hoogen rang passende 
"eerbewijzing, in den Dom te 
Munster, in de laatste rustplaats 
gelegd. Het domkapittel heeft 
voor het lijk eene plaats op het 
hooge koor aangewezen, onmid
dellijk tegenover het grafgesteen
te van den voormaligen prins-bis
schop van Munster, den grave 
VON PLETTENBERG. In de dich
terlijke nalatenschap van den 
hoogwaardigen CLEMENS AUGUST, 

wordt onder anderen de volgende 
strophe gevonden, die getuigt 
van ^smans poëtische talenten 
en van zijn godvruchtig gemoed: •• 

Stoll' hioimelwiirta, steil' himmolwörts 
W e oino Sonnenuhr duin Her* I 
Denn wo da» Hora naoh Gott gcatelH, 
Da Bchl es mit dcm Behing, da holt 
Ea jcdc Prob' in'diesor Zcit 
Vnd halt aio bia in EwigkoiU 
E» goht nicht vor. ca goht moM nacft - -
Es schlKgt nicht etark, ca sMa<fc*™£. 

Ea blcibt sich jgtêioh, fieht wohloemuta 
Bia *n dem lotzlcn Sliiadloin gul. 
XSni ateht'a dann alill' in «einem laa i , . 
Zieht'a onser lieher Horr Golt aiif. 

Dit is de waardigste en tevens 
meest ware necrologie van den 
onvergetelijken geloofsheld, de 
schoonste troost voor alle op-
regte Catholijken, die den voor-
treffelijken belijder CLEMENS AU

GUST weemoedig nastaren. De 
godvreezende CLEMENS AUGUST , 
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die door zijne weinige letter
kundige werken bewezen heeft, 
dat de wetenschap voor hem 
geen onbekend veld was, was 
meer een man. van handelen 
dan van spreken. Hij maakte 
de schoone en kernvolle spreuk 
van den H. FRANCISCDS VAN SA-
LES : Fate, fate et non parlate, 
ook tot de zijne, althans hij 
bragt dezelve steeds in beoefe
ning. De wereld-wijzen te Ber-
•lijn meenden met den eenvou-
digen, vromen man naar hunne 
grillen te kunnen handelen, en 
toen hij zich niet tot een werk
tuig voor hunne plannen wilde 
leenen, wisten zij niet genoeg 
uit te bazuinen wat een zon
derling mensch hij was, die bij 
niemand in achting en liefde 
stond; maar naauwelijkshadden 
zij de hand aan hem geslagen, 
of hij toonde zijne wondervolle 
magt. Hij streed kloekmoedig 
voor de zaak zijns Zaligmakers, 
wien hij de gevolgen vol ver» ' 
trouwen aanbeval, en toen hij 
gevankelijk weggevoerd werd, 
verliet hij zijne kamer met de 
woorden: » Gelpo'fd zij JESUS 
CHRISTUS !" De mannen der po
litiek wisten destijds niet ge
noeg in hem te laken dat hij 
zich zoo onhandelbaar en on
verzettelijk gedragen, en geene 
uitvlugten gezocht heeft, die men 
hem toch overvloedig aangebo
den had; dagelijks werd een 
vloed van lasteringen en ver
guizingen over zijn hoofd uit
gestort. Maar Hij , voor wien 
hij gestreden had, JESUS , het 
hoofd der Catholijke Kerk, deed 
den vromen man, die door zij-

D d 

nen lijdelijken wederstand alle 
aanslagen van de vijanden der 
Kerk verijdeld had, de schitte
rendste zege behalen, liet on
wrikbare trouw aan den eed 
gehecht, dien hij zijner Kerk 
gedaan had, en eenvoudig bij 
het gegeven woord volhardende, 
getroostte hij zich voor de hei
lige zaak de verbanning uit zijn 
bisdom en de langdurige gevan
genschap in eene vesting. Vooc 
dit geduldig lijden der vervol
gingen is de Catholijke wereld 
hem eenen pnuitsprekelijken 
dank verschuldigd; zijn lijden 
heeft niet alleen de Catholijken 
van Duitschlmd, maar ook van 
geheel Europa tot een nieuw 
leven opgewekt. Nadat de Pruis-
sische regering de verschillende 
protostantsche secten en partijen 
door een groot mengelmoes tot 
eenen grooten hoop, zonder eens
gezindheid, vereenigd had, wilde 
zij ook van de Catholijke religie 
zulk een gruwelijk mengelmoes 
maken: de gemengde huwelijken 
zouden dehoofd-ingredienten van 
dien koninklijken hutspot en de 
hermesianen, de koks- en stoke
branden wezen. Dit alles ver
ijdelde de zoo schandelijk ver
guisde en miskende aartsbisschop 
CLEMENS-AUGÜST, die zijne hulp 
meer in het geued, dan in listige 
diplomatische onderhandelingen 
zocht. Door gebed en geduldig 
lijden behaalde hij de schitte
rende zegepraal, die gedurende 
eeuwen zegerijk en groot in 
zijne gevolgen zijn zal, en "Waar
voor de Staat niet minder dan 
de Kerk, den kloeken belijder 
CLEMENS-ACGUST grooten dank 
3 ' ' 
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verschuldigd is. — Fervore mag-
mis, pietate major, palientia 
maximus — zeide de Aartsbis
schop Coadjutor VON GEISSEL zoo 
treffend van CLEMENS-AUGÜST. 
Terwijl de rede des Pauses in 
het II. Collegia, bij de aankon
diging van zijnen dood, veeleer 
naar eene canonisatie dan naar 
eene Lijkrede geleek. » Indien 
wij — dus luidden zijne woor
den — volgens den raad des 
apostels, over den ontslapene 
niet treuren mogen, zoo als die
genen, welke geene hoop hebben: 
wat zullen wij dan van eenen 
man denken, welke, alvorens hij 
insliep, door den glans zijner 
deugden, der wereld, den en
gelen en raenschen een schouw
spel werd. Iedereen kent zijne 
onoverwinnelijke zielskracht, 
waarmede hij, ook in de grootste 
bekommering, de zuiverheid der 
Catholijke, godsdienst en der ker
kelijke tucht wist te handhaven. 
Laat ons alzoo den Vader der 
ontfermingen smeeken, opdat 
de zoo groote Aartsbisschop, 
zoodra mogelijk de onverganke
lijke kroon van heerlijkheid be
kome , en dat hij , even gelijk 
hij schitterend en zui*er op aarde, 
was, zoo ook in den Hemel 
met al diegenen, welke aan 
velen den weg ter geregtigheid 
aanwijzen, als eene ster in alle 
eeuwigheden moge schitteren." 

'-— Men kent van CLEMENS-AU-
GUST , de navolgende werken: 
1." Over de godsdienstig o vrijheid 
derCalholijken, Munster ,1817; 
-— 2,° Over de ware wijheid 
ÏZ Zerk>Frmhfort, 1818;,— 
3.° rerslag over eene proeve van 
behandeling der faken in het 

gasthuis te Munster, Busseldorp, 
1819; — 4.° Over (Ie vereent-
gingen der Zusters van liefde, 

"Munster, 1833j — 5.° Proeve 
om het innerlijke gebed of de 
overweging gemakkelijk temaken, 
Munster, 1833. Van het laatste 
bestaat eene vertaling in het 
Nederduitschj —6.° Leerreden, 
Overwegingen-, Onderrigtingm, 
Munster, 1846, gr. 8.™ 2fi druk, 
vermeerderd met de levensschets 

I des Aartsbisschops. 

f ViSCHERING (CASPAR MAXI-
MIUAAN DUOSTE zo), broeder van 
den voorgaande, bisschop van 
Munster, den 9 Julij 1770, in 
het familie-slot Vorhelm (kreits 
Beckum) geboren.. Be minister 
FÜRSTENBEKG schepte behagen 
in den vromen jongeling, en 
belastte zich met een gedeelte 
van de zorg zijner opvoeding. 
Door hem werd hij ingeleid in 
den kring der menigvuldige 
uitstekende mannen, welke FÜR-
STENBERG rondom zich verza
meld had. Met den jongen vorst 
DEMETRIÜS VON GAWITZIN, den 
zoon van de beroemde vorstin 
AMALIA VON GAIXÏTZIN , sloot hij 
eene innige vriendschap. Van 
1788—1790 bezocht hij de 
universiteit van Munster, en 
bekwam daarop, nadat hij reeds 
vroeg domproost van Minden 
was geworden, in het jaar 1790, 
eene prebende aan den Munster-
schen dom. In het volgende 
jaar ondernam hij, te zijner 
verdere ontwikkeling, met zijnen 
oudsten broeder den stamheer 
ADOLP HEIDENREICH, eene reis 
naar Italië. In het gezelschap 
dor broeders waren ook de hoog-



V I S . 435 

leeraar BUNGENS, vroeger privaat-
onderwijzer in het huis zu BROS
TE, en de majoor der artillerie 
vos CÓLSON, dien de minister 
FÜRSTENBERG hun ter begeleiding 
had toegevoegd. Te Napels 
ontmoetten zij den graaf FRIE-
DUIOH LEOPOLD ZU STOLBERG (zie 
STOLBERG), dien zij reeds in 
Munster gezien hadden. Hier, 
was het dat de beide broeders 
een naauw vriendschaps-verbond 
met hem sloten, dat tot op den 
dood van STOLBERG steeds heeft 
stand gehouden. Be graaf was 
toenmaals nog proLestantsch, 
doch er ontwaakten in 'hem 
reeds catholijke gevoelens, welke 
door de aanschouwing van het 
catholijke volksleven in Italië 
niet weinig voedsel vonden. Een 
zijner kinderen, dat op het 
eiland Ischia stierf, vond in de 
parochie-kerk aldaar zijne rust
plaats. Be jonge reizigers brag-
ten met den graaf ZÜ STOLBEUG 
verscheiden maanden op het 
eiland Sicilië door, en staken 
daarop naar'Maltaover, hetwelk 
toenmaals nog onder de heer
schappij der orde van SL Jan 
stond. In d'e ziel van CASPAR 
MAXIMUM AAN was het besluit, om 
zich aan den priesterstand loe-
tewijden, dat roeds van zijne 
vroegste jeugd af, in zijn vroom 
gemoed ,bad wortel geschoten, 
door de in Italië ontvangene 
iudrukselen tot volle rijpheid 
gekomen. Een heilig verlangen 
riep hem alzoo naar Rome, al
waar hij den 6 September 1792 
op het graf van de vorsten der 
apostelen, do gelofte uitsprak, 
van zich geheel en al aan de 

dienst der Kerk te wijden. Op 
den 13 Julij 1793, werd hij 
te Rkeine, in het vorstendom 
Munster, tot priester gewijd, en 
droeg op den volgenden dag te 
Darfeli, in tegenwoordigheid 
zijner geheele familie, zijne 
eerste H. Misse op. Reeds na 
verloop van 2 jaren, den 6Sep
tember 1795, werd hij door den 
vorst-bisschop v a n f c s t e r , den 
keurvorst MAXIMILIAAN FRANS» 
aartshertog van Oostenrijk, tot 
wij-bisschop van Munster, onder 
den titel van Jericho inpp., 
gewijd; bij deze plegtigheid as
sisteerden, de beide "uitgewekene 
Fransche bisschoppen van Sens 
en van Limoges, Toen kort 
daarop de gevolgen der Fran
sche omwenteling zich ook tot 
over den Rijh uitstrekten, en 
Munsterland eerst door de Prui
sen en daarna door de Franschen 
bezet werd, werkte GASPAR MAXI
MILIAAN, in vereeniging met FÜR-
STENBERG en met zijnen jongeren 
broeder CLEMENS AUGUST , die 
zich sedert 1807 met hel beheer 
der geestelijke aangelegenheden 
belastte, met bnvermQeiden ijver, 
ter instandhouding der gods
dienstigheid en zedelijkheid des 
volks, en bediende ook buiten 
het diocees, de sacramenten 
der priester-wijding en des vorm
sels, vermits, wegens de treu
rige tijdsomstandigheden, reeds 
toenmaals verscheiden diocesen 
in eenen weduwlijken staat wa
ren vervallen. NAPOLEON had, 
ofschoon hij den gebroeders 
DnosTE, wegens hunne gestreog-
kerkelijke gezindheid niet W' 
genegen was, voor de vroomheid 

(14 
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van CASPAR STAXIMILIAAN eene 
bijzondere hoogachting, en open
baarde zulks bij verschillende 
gelegenheden. Als dus de keizer, 
toen hij op de hoogte zijner 
raagt stond, in het jaar 1811, 
te Parijs, eene vergadering al
ler bisschoppen van zijn rijk 
liet houden, om zijnen wil, 
bij de nieuwe organisatie der 
kerkelijke betrekkingen, in weer
wil der kerkelijke wetten en der 
protesten des gevangenen Pauses 
doortezetten, verlangde hij uit
drukkelijk, dat de wij-bisschop 
van Munster aan deze verga
dering deel zoude nemen. Te 
vergeefs bragt deze in het midden, 
dat hij als wij-bisschop in een 
concilie volstrekt geene stem 
had} de keizer verklaarde, dat 
juist hij niet mogt ontbreken. 
Wijl geen tegenstreven hielp, zoo 
beraadslaagden de drie broeders 
DROSTE, CASPAR MAXIMILIAAN, 
CLEMENS AUGDST, en de domheer 
FRANZ, over datgene, wat te 
Parijs stond te gebeuren, en 
eerst genoemde vertrok, met 
het vaste besluit den raad zijner 
broeders getrouw opïevolgen, 
naar de vergadering. In deÖ.e 
zitting van dit onwettige concilie 
van Parijs, waartoe omtrent 
100 bisschoppen vergaderd wa
ren, verhief zich de wij-bisschop 
van Munster, toen de keizerlijke 
commissaris zijne vorderingen 
steeds vermeteler maakte, en 
verklaarde, dat er in de eerste 
plaats, op de in vrijheidstelling 
des Pauses moest aangedrongen 
worden, en dat al de handelin
gen van het concilie, enkel naar 
het voorschrift van de canons 
der Kerk mogien plaats hebben. 

S. 

Onderscheiden der aanwezige 
bisschoppen, voornamelijk, die 
van Gend en Troyes (zie Bou-
LOGNE en BROGLIÖ) gaven hunne 
goedkeuring te kennen, ener 
maakte zich eene zoodanige 
stemming van de geheele ver
gadering meester, dat NAPOLEON 
zich genoodzaakt zag het conci
lie te ontbinden. Deze verijde
ling van zijn reeds sedert zoo. 
lang gekoesterd plan was het 
keerpunt in NAPOLEON'S tot dus
verre onophoudelijk toenemen
de grootheid. Later heeft klein
geestige Fransche ijverzucht, 
aan den Duitschen bisschop de 
eer betwist, het eerst zijne stem 
te hebben verheven, en den 
overigen bjsschoppen met een 
moedig voorbeeld te zijn voor
gegaan ; maar de verklaring van 
den Paus zelven, heeft in dit 
geschil uitspraak gedaan. Onder 
dagteekening van 17 Augustus 
1814, schreef Pms VII aan 
CASPAR MAXIMIUAAN : » Het is 
ons niet onbekend, dat gij in 
het onwettige concilie te Parijs, 
het eerst uwe stem hebt verhe
ven, ten einde aan ons de op de 
onregtvaardigste wijze ontwel-
digde vrijheid teruggegeven, en 
alles naar het voorschrift der 
kerkelijke wetten behandeld zou
de worden;" Na de herstelling 
des vredes duurde het nog ver
scheiden jaren, alvorens 4e 
kerkelijke aangelegenheden, ia 
Duitsehland en in de naburige 
landen konden geregeld worden. 
Bijna al de bisschoppelijke stoe
len stonden ledig, het gebrek 
aan priesters werd steeds ge
voeliger, en het volk verwil
derde. Gedurende dezen tijd is 
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de wij-bisschop van Munster, 
even als een apostel, heinde 
en verre rondgetrokken, om 
de Sacramenten des vormsels 
en der priesterwijding loetedie-
nen. Met alleen Buitschland, 
niaar ook België en Holland 
werden door hem bereisd; zelfs 
begaf hij zich naar Frankrijk, 
om in het diocees van Rouanen 
de heilige oliën te -wijden. Men 
heeft berekend dat nooit een 
bisschop der kerk zoo vele pries
ters heeft gewijd als hij. Van 
de door hem tot priesters ge-
wijden, werden er later velen 
tot bisschoppen verheven: zoo 
als CORNELIUS VAN BOMMEL, tot 
bisschop van Luik; KAKEL AN-
TOON Iiüfccius, tot bisschop van 
Osnabrugge; FRANCISCUS BREP-
PER, tot bisschop van Pader-
born; Graaf SPIEGEL, tot aartsbis
schop van Keulen; zijn broeder 
CLEMENS AUGUST enz. Ook heeft 
Mj vele bisschoppen gewijd of 
geintroniseerd; zoo als den 
wij-bisschop FRANCISCUS ANTO-
wus MELCHERS, die hem naar 
het concilie van Parijs vergezeld 
heeft; zijnen broeder CLEMENS 
AUGUST ; JOZEF VON HOMMER , 
bisschop van Trier; RICHARDUS 
DAMMERS, wij-bisschop van Pa-
dcrborn; CORNELIUS LUDOVICUS, 
baron van WWKERSLOOTH , tot 
wij-bisschop der Hollandsche 
zending; terwijl het opmerking 
verdient dat vóór de wijding 
van laatstgenoemde, bijna al 
de priesters dier missie door 
de oplegging zijner handen tot 
die waardigheid waren verheven. 
Na het sluiten van het concor
daat, werd de vrijheer VON 
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LÜMNG, vorstelijk-abt van Cor-
vey, tot bisschop van Munster 
verheven, doch stierf kort daarop. 
Op den 25 Junij 1825 oefende 
het nieuw gevormde dom-ka
pittel voor de eerste maal het 
door de circumscriptie-bulle ver
kregen regt der. vrije verkiezing 
uit, en verkoos CASPAU MAXIMI-
LIAAN, tot bisschop van Munster. 
De koninklijke commissaris, 
graaf VON MERVELDT, bekrach
tigde deze keuze, en LEO XII 
beschouwde dezelve als eene 
gelukkige gebeurtenis voor de 
kerk van Buitschland, Nog 21 
jaren heeft de waardige man 
als bisschop zijn diocees bestuurd. 
Zonder de verhevene talenten 
van zijnen broeder CLEMENS 
AUGUST te bezitten, heeft hij 
zich echter bij het bisdom Mun
ster óe grootste verdiensten ver
worven. Hij vond wel "is waar, 
zijn diocees in eenen ordelij
ken toestand, en had niet alleen 
bij de inrigtingen van onder
wijs en in de administratie, maar 
ook onder de met de zielzorg 
belaste geestelijkheid een aantal 
der uitmuntendste, onder FURS-
TENBERG en zijnen broeder CLE
MENS AUGUST gevormde mannen, 
die in den eenmaal heersenen-
den geest voortwerkten; maar 
dit is zijne grootste en zelfstan* 
dige verdienste, dat hij met zorg 
en trouw het bestaande trachtte 
te behouden, en de gapingen, 
die door den dood van verdien
stelijke mannen ontstaan waren, 
weder door mannen van den
zelfden stempel zocht aantevul-
len. Daarbij was hij onvermoeid 
in do vervulling zijner bisschof-

5 • . • • ; , . 
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pelijke pliglen, en bereisde 
jaarlijks een gedeelte van zijn-
groot tot aan de Noord-zee 
(Oldenburg) zich uitstrekkend 
diocees, om kerk-bezoeken te 
doen en.het H. Sacrament des 
•vormsels te bedienen. Zelfs toen 
hij in de laatste jaren was blind 
geworden, slaakte .hij daarom 
zijne reizen nog niet. Daarbij 
was hij in zulk een' hoogen 
graad weldadig, dat, bij eene 
spaarzame huishouding, zijne 
groote inkomsten, naauwelijks 
toereikende waren om aan zijne 
zucht lot liefdadigheid te vol
doen. Bij de aangelegenheid 
der gemengde huwelijken werd 
hij, zonder het te vermoeden, 
in eene zwarigheid gewikkeld, 
waaruit hij zich later, zoodra 
hij den waren zamenhang der 
zaak vernam, met groote kloek
moedigheid weder losrukte. De 
aartsbisschop SPIEGEL had te 
Berlijn, de bekende overeen
komst, betrekkelijk de uitvoe
ring der pauselijke breve over 
de gemengde huwelijken geslo
ten, en kwam te Munster, om* 
den bisschop CASPAR MAXIMIUAAN 
tot de toetreding te bewegen. 
De secretaris van den aartbis-
schop, domheer MÜNCHEN, ver
schalkte den bisschop geheel en 
al, daar hij voorgaf dat de ver
klaring of uitvoering, geheel 
overeenkomstig met den wil van 
den Paus was, en dat het resul
taat der over de breve gehoudene 
onderhandelingen in het alge
meen reeds aan den heiligen 
Vader was medegedeeld. Erge-
loos ondertekende hij, en werd 
eerst later uit Keulen van den 
waren slaat van zaken «nderrigi. 

Toen alzoo zijn broeder, de 
aartsbisschop CLEMENS AUGUST, 
wegens het over deze aangele
genheid ontstane Conflict, ge-
vankelijk werd weggevoerd, en 
de Paus in de allocutie van den 
10 December 1837, de geheele 
handelwijs met betrekking tot 
de gemengde huwelijken ver
wierp ; herriep hij openlijk zijne 
toetreding tot de geheime con
ventie. Over dezen stap ontstond 
in geheel Munster een vreugde-
gejuich, en de stad bleef niet 
ten achteren, om bij de gele
genheid der terugkomst des 
bisschops van eene reis ter be
diening des vormsels, door eenen 
luisterrijken optogt- met fakkel-
licht , hare vreugde en goedkeu-

' ring over deze aangelegenheid 
aan den dag te leggen. De 
spanning tusschen Kerk en 
Staat was toenmaals ten top 
gestegen, en de bisschop, die 
aan zijne op handen zijnde ge
vangenschap niet twijfelde, had 
reeds alles tot zijn vertrek naar 
eene vesting in gereedheid ge-
bragt. Het zelfde had ook de 
bisschop van Paderborn gedaan, 
die in deze aangelegenheid met 
den bisschop van Munster ge-
meene zaak gemaakt had; beide 
zijn echter niet verontrust. In 
het jaar 1843 vierde CASPAR 
MAXIMIUAAN zijn priester-Jubi-
keum, en op den 6 September 
1845, zijn Jubiteum als bis
schop. Slechts zeer enkele kerk
voogden, hebben een vijftigjarig 
Episcopaat bereikt. Het feest 
kan ook in der daad eenig in 
hare soort genoemd worden: 
Bij eene hoofd-processie waren 
12 bisschoppen en van 000— 
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• 700 priesters tegenwoordig. De 
pracht der verlichting der ge-
heele stad, en zelfs der hoogste 
kerktorens, van den geheelen 
Dom en het Dom-plein, overtrof 
alle denkbeeld,'welk men er 
zich van maken kan, en als 
men tot dusverre in Duitschland 
eene verlichting had gezien. 
Daarbij heerschte er gedurende 
de acht dagen van het feest de 
volmaaktste overeenstemming 
onder alle standen, en niet de 
geringste wanorde stoorde de 

i feestviering, ondanks de tallooze 
j menigte van menschen, die naar. 
I Munster te zamen gevloeid wa-
; ren. Na den ailoop van het 
\ feest, scheen ook de laatste le-
; venskracht van den Jubilarius 

uitgeput te zijn. Hij verviel 
in eene groote verzwakking, 
en bragt soms geheele dagen 
in eenen sluimerenden toestand 
door. Hij wist dat zijn dood 

I nabij was, en bereidde zich 
godvruchtig en met volkomen 
onderwerping aan den wil Gods 
tot denzelven voor. In den 
nacht van den 2 op den 3 Au
gustus 1846 omtrent '/4 uurs 
na middernacht, sluimerde hij 
zacht in. Zijne uitvaart "was 
eene der plegtigste, welke Mun-
s'er ooit gezien heeft. Hij rust 
•in het hooge koor van den Dom 
te Munster, naast zijnen broeder 

' CLEMEMS AUGUST. In 1796 heeft 
hij eene Onderrigting voor de 
eerste H, Communie in het licht 
gegeven, waarvan de voorrede 
alle behartiging verdient. 

VISCLBDE (AKTONIDS LODEWMK 

CIIALAMONT DE LA), te Tarascon 
in Provence, in 1692, uit eene 

adellijke familie geboren, en te 
Marseille, in 1760 overleden. 
Gedurende verscheiden jaren be
kleedde hij met roem den post 
van blijvend secretaris van de 
akademie dier stad. Met vele 
schranderheid des geestes was 
zijne inborst zeer gemeenzaam, 
en men vindt weinig geletterden, 
die eene zoo beminnelijke een
voudigheid van zeden bezaten. 
Zijn onderhoud was belangrijk. 
Zijn omgang veilig en nuttig 
voor degene die er gebruik van 
maakten. De heer DEBE.LZUNCE, 

die heilige en ijverige bisschop 
van Marseille, schepte behagen 
in zijn gezelschap, en vermaakte 
zich zeer door de impromptu's, 
waarin DE LA VISCLÈDE uit
muntte. Om zijne begaafdheid 
op de toets te stellen, droeg 
men hem de schraalste onder
werpen voor, waarop de ver
beeldingskracht het minst kon 
werken. Bij zekere gelegenheid 
daagde men hem uit, om op 
staande voet, ter eere van een1 

tegenwoordig zijnde Franciska-
ner-religieus, een heldendicht te 
vervaardigen, op het tibi of ivo
ren haakje, hetwelk diende om 
de mantels dier religieuzen vast 
temaken. Hij begon dadelijk: 

Jo chante oe snint gueux, dont 1'nrguoil 
aórtipliHiuc, 

DMaignnnt dn crochot 1'usngo lyranniqllc, 
Et ohcrchant dan» 1' ivoiro un ornement 

nouveau, 
D'rni tibi triomphant deenra «on manleau. 

vrij aldus gevolgd: 
Ifc «ing dien bodolaar, wiens serafijnach* 

trotachhoid * 
' t Geuvnilt des haaks versmaadt, die slochu 

tot last gedJ|<H» 
En uit liet aohoon ivoor oen nieuw ver-

aiorsel naaitt 

Terwijl zijn maulol taot een' fraai)»11 _'',** 
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De goede pater, die een gezond 
oordeel bezat, was de eerste, 
die om den kwinkslag lachte, 
en zeide: Ziedaar een gedicht 
hetwelk den grondslag onzer orde 
ondermijnt, welke op nederigheid 
is gebouwd! — O neen, hernam 
de dichter, ik tast dezelve enkel 
bij de keel aan. LA VISCLÈDE 
is voornamelijk bekend, door de 
menigvuldige letterkundige prij
zen, welke hij behaalde. Zijne 
werken zijn: 1.° Akademische 
Verhandelingen, in de verschil
lende verzamelingen der letter
kundige genootschappen van 
Frankrijk verspreid; er straalt 
echter meer geest dan verbeel
dingskracht in door, zoowel als 
in zijne overige voortbrengselen; 
— 2.° Oden over zedekundige 
onderwerpen, eenen wijsgeerigen 
dichter waardig. De meest ge
zochte zijn die, welke ten on
derwerp hebben de Onsterfelijk
heid der ziel, de Hartstoglen, 
de Tegenstrijdigheden des men-
schen; — 3.° Verschillende dicht-
stukken in handschrift, en eenige 
andere , gedrukt in zijne Men
gelwerken , 1727,2 dl.», in 12.™ 

VISCONTI (MATTHEUS), 2.° van 
dien naam, souverein y&n Mila
ne, in 1355 kinderloos overleden 
zijnde, zoo deelden zijne beide 
broeders onderling zijne nalaten
schap. BERNABO regeerde in Mila
ne, terwijl GALÉAS te Pavia het 
bestuur in handen had. Laatst
genoemde overleed in 1378, en 
liet zijn' z o o a j 0 A N N E S GAiiAs 
als opvolger na. Deze GALÉAS 
vormde het ontwerp, om zich 
van het erfdeel zijns ooms mees
ter te maken, en slaagde er in, 

om hem met zijne beide zonen 
gevangen te nemen. Van dien 
oogenblik af strekte hij zijne heer
schappij over geheel het Mila-
nesche uit. In 1395 verkreeg 
hij van "WENCEÜLAUS , Roomsch 
koning, den titel van hertog van 
Milane. Het was alstoen dat hij 
den titel aflegde van Verlus, 
welken hij tot dusverre had ge
voerd, van den kant van ISABEL-
LA van Frankrijk, zijne eerste 
vvrouw, by welke hij eene eenige 
dochter (VALENTINA) verwekte, 
welke is gehuwd geweest, met 
LODEWIJK, hertog van Orleans, 
Hij eindigde zijne loopbaan in 
1402, en liet van zijne tweede 
vrouw na, JOANNES MARIA en Pm-
LIPMJS MARIA. De eerste regeerde 
te Milane zoo als NERO te Home 
regeerde. Door honden liet hij do 
ongelukkigen verscheuren, die 
hem mishaagd hadden. Hij werd 
in 1412 door zijn volk vermoord. 
PHILIPPÜS MARIA , die te Pavia 
regeerde, souverein van hetge-
heele Milanesche geworden zijn
de , liet bij zijn overlijden, in 
1447, eene dochter na (BLANCA 
MARIA), welke hij aan FRANCIS-
cus ALEXANDER SFORZA (zie dat 
artikel) uithuwde. Deze maakte 
zich, in weerwil van den hertog 
van Orleans,.die zulks als het 
erfdeel zijner moeder reclameer
de, meester van het hertogdom 
Milane. Ziedaar de bron der 
oorlogen van het Milanesche>, 
dat gedurende langen tijd bet 
graf der Franschen was. 

'* VISCONTI (ENNIO QUIRINO)» 
een beroemde oudheidkundige, 
te jRomein 1752 geboren,was 
de zoon van J. B. VISCONTI, en 
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een vermaarde geleerde, die in 
den eersten rang onder de be
roemde kinderen moet worden 
geplaatst, en die in rijpere ja
ren ,de hoop reglvaardigde, wel
ke zijne kindschheid had doen 
opvatten. Gedrukte program
ma's (Experiment, domestim 
inslüut, etc, Rome) 1762, in 
4. t0, en Specimen ailenim do-

' mestic. institut., ibid. 1764, in 
4.l°) hebben de herinnering be
waard der openbare examens, 
welke zijn vader, die-zich al
leen met zijne opvoeding had 
belast-, hem als 10 en 12 jarigen 
knaap deed ondergaan. In den 
ouderdom van 10 jaren was hij 
grondig bekend met de gewijde 
en ongewijde geschiedenis, de 
penning-, tijdreken-, aardrijks-
en meetkunde, twaalf jaren oud 
zijnde, was hij in staat de moei-
jelijkste voorstellen der drie-
hoeks-meting, analysis en dif
ferentiaal-rekening optelossen. 
Ook vertaalde hij de Grieksche 
dichters in verzen. In zijn der
tiende jaar liet hij zijne metrische 
overzetting der Hecuba van Eu-
KIPIDES drukken; welke kort 
daarop door de Olympische oden 
van PINDARUS gevolgd werd. In 
1784 werd ENNIO door Paus Pius 
^ 1 , tot deszelfs kamerheer-ho
norair en tot bibliothecaris van 
«et Vatikaan benoemd. "We
gens zijne afkeerigheid om den 
geestelijken staat te omhelzen, 
verloor hij genoemde titels we-
d^j maar prins SIGISMUNDUS 
CHIOI, benoemde hem daarop 
t°t zijnen bibliothecaris, en op-" 
«at hij zijne diepe studiën in 
de wetenschap der oudheden en 
penningkunde zou kunnen voort

zetten, voegde hij hem eenen 
onder-bibliothecaris toe, en wilde 
zelfs dat hij eenen secretaris 
zoude nemen. Reeds in 1779 
was VISCONTI de medewerker 
van zijnen vader geworden in 
de beschrijving van het museum 
Pio-Clementino. Vijf jaren later 
bleef hij alleen met dit oneindig 
veel omvattend werk belast, 
waarvan het l.«dl. in 1782 was 
in het licht verschenen, zonder 
dat de titel, de belangrijke me
dewerking van den jeugdigen 
ENNIO aanduidde, vond het 2.« 
dl. dat deze in 1784, in het 
licht gaf, den schitterendsten 
bijval: PIUS VI gaf hem daarop 
zijne jaarwedden terug met den-
titel van opziener van het mu
seum van het Kapitool. Hoe 
uitgebreid daarbij zijn werkkring 
ook was, gaf VISCONTI echter 

'nog eene menigte andere ge
schriften in het licht, dieeven-
zeer tot zijnen roem, als tot de 
bevordering der oudheidkundige 
wetenschappen bijdroegen. Bij 
den inval der Franschen in Rome 
(1797), werd VISCONTI tot minis
ter van binnenlandsche zaken 
benoemd: gedurende twee maan
den bekleedde hij die betrekking, 
werd vervolgens (1798) een der' 
vijf leden van het consulair-
bestuur, en, bij eene herkiezing 
der consuls, zag hij zich aan 
zijne wetenschappelijke bezig
heden teruggegeven. Toen de 
Napolilanen in November 1798, 
Rome binnenrukten, z,ag hij zich 
verpligt de vlugt te nemen. Na 
verloop van zes-en-twintig dagen 
keerde hij slechts in die stód 
terug, om een jaar later ziek. 
andermaal genoodzaakt te 21e» 
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.dezelve te verlaten. Hij kwam 
naar Frankrijk stapte te Mar* 
seille aan land, en werd tot 
een' der administrateurs van het. 
museum van schilderijen en oud
heden benoemd, welke meri in 
het Louvre begon opterigten. Hij 
bekwam tevens den titel van 
hoogleeraar in ,de oudheidkunde 
aan hetzelfde museum •, en werd 
lid der 47

e klasse van het In
stituut. In de maand Augustus 
1804, werd hij in de klasse der 
geschiedenis en oude letterkunde 
(thans akademie van opschriften 
en schoone letteren) opgenomen. 
Toen de Franschen aan Italië 
deszelis schoonste gedenkstuk
ken hadden ontroofd, leverde» 
hij over deze kostbare voorwer
pen , beknopte en naauwkeurige 
beschrijvingen, in de schoone 

, verzameling getiteld: Notice de 
slatues, bustes et bas-reliefs de 
la galerie des antiques du Mu-
sée Napoleon, Parijs, 1815,in 
1817, nog uitvoeriger onder den 
titel van Description des antiques 
du Musée Royal in het licht 
gegeven. BONAPARTE had hem ook 
belast met de leiding der heerlijke 
verzameling der oude Iconogra-
phie (Beeld-beschrijving), welke 
later in het licht is versphenen. 
Het was eene schoone hulde, 
welke de Engelschen aan de' 
uitgebreide kunde van VISCONTI 
bewezen, toen zij hem in 1817 
beriepen, om de beeldwerken 

, te waarderen, door lord ELGIN 
uit het Partheneon (eertijds een 
tempel van MINEUVA) van Athene 
aangevoerd. De dood maaide 
dezen geleerde weg don 7 Fe-
bruanj 1818. Men heeft hem 
te danken: 1.» n mum pi0. 

CUmenlino, 1782—98, 6 dl.», 
in fol.: een uitmuntend uitge
voerd doch niet zeer algemeen 
verspreid werk, waarbij men te 
Rome, in 1808, nog een7.«dl. 
gevoegd heeft, onder den titel 
van Museo Chiaramonti, hetwelk 
gedenkstukken yan allerlei aard 
bevat; — 2.° Osservasioni su 
due musaici antichi istoriali, 
Pa'rma, 1788, gr. in 8.™; — 
3.° Le püture dl MM antico vaso 
fittile trovato nella Grecia, Rome, 
1794, gr. in fol. met pil."; — 
4.° Mommenti Gabini della villa 
Pinciana,descritli, Rome, 1797, 
gr. in 8.™, met plat.11; — 5.° 
Inscrizioni greche triopee, ora 
Borghesiane, conversioni edos-
servas., Rome, 1794, kl. in 
fol. met pit.1»; — 6.° Iconogra-
phie etc. (Oude beeldbeschrijving, 
of Verzameling van echte afbeel
dingen der keizers, koningen en 
beroemde mannen der oudheid), 
l.e gedeelte; — 7.°Iconographie 
grecque (Grieksche beeldbeschrij
ving) , Parijs, 1808, 3- dl.» 
gr.' in fol.; een prachtig uitge
voerd werk, herdrukt in 1811, 
i'n 3 dl.n, in 4.'», en 1 dl. 
platen gr. in fol.; — 8.° Ico
nographie romaine (Romeinsche 
beeldbeschrijving) l.e dl.; — 9.° 
Hommes etc. (Beroemde mannen), 
Parijs, 1817, gr. in fol. enz., 
met 17 pi. herdrukt in 1818, 
4 > , met eenen. atlas, in fol. 
enz. Bijna alle geleerde genoot
schappen van Europa beijverden 
zich als om strijd, bij het over
lijden van. VISCOUTI , om den lQt 
van den geleerden man, open
lijk te vermelden; terwijl de 
Moniteur, van 11 en 18 Febru
ari] 1818, de redevoeringen me-
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dedeelde, door de heeren EME-
BICH- DAVID en QÜATREMÈRE DE 
QÜINCY, bij z'y'n graf uitgesproken. 

VISCONTI. — Zie VICECOMES. 

VJSDELOU (CUÜDIUS DE), in 
Bretagne, in Augustus 1656, 
geboren, stamde uit eene oude 
familie, en begaf zich zeer vroeg
tijdig in de maatschappij der 
Jesuiten. Zijne deugd en zijne 
.letter- en wiskundige en godge
leerde bekwaamheden deden hem 
in 1685, door LODEWIJK XIV 
verkiezen, om in hoedanigheid 
van missionaris met vijf andere 
Jesuiten, naar Sina te vertrek
ken. In 1687, te Macao aan
gekomen, leerde hij met eene 
verbazende vlugheid het Sine-
sche schrift en de letterteekens. 
Gedurende meer dan twintig 
jaren, welke pater VISDELOÜ , 
in het uitgestrekte Sinesche rijk 
doorbragt, werkte hij er onver
moeid aan de Voortplanting des 
evangelies. De kardinaal DE 
TOURNON, legaat van den heili
gen Stoel, stelde hem in 1708 
aan lot aposlolisch-vikaris, en 
administrateur van verschillende 
provinciën, en benoemde hem 
tot het bisdom van Clwdiopolis. 
De nieuwe bisschop was de leer-s 

üög, de vriend, de medewerker 
van dien beroemden kardinaal, 
deelde in zijne ongenade, en 
was van gevoelen, zich met hem 
ie moeten vereenigen 'tegen de 
Sinesche plegtigheden (zie TOÜR-
NON — FKANCISCUS D E — ) ; Dit 
gedrag mishaagde' aan eenige 
personen, die van LODEWIJKXIV, 
eenen zegelbrief {lettre de cachet) 
verkregen, om hem van Pon-

dichery, alwaar de kardinaal DE j 
TODRNON hem geplaatst had, j 
terugteroepen: VISDELOÜ meende • 

" aan dit bevel niet te moeten ge
hoorzamen, en de regent, bij 
wien hij zich na den dood van 
LODEWIJK XIV regtvaardigde, 
keurde zijn gedrag goed. Deze 
apostolische man overleed te ; 

Pondichery, in 1737. Men heeft 
van hem verscheiden werken in j 
handschrift,, welke verdienden •; 
gedrukt te worden. De voor
naamste zijn: 1.° Geschiedenis \ 
van Sina, in het Latijn; — 2.° j 
la Vie etc. (Het leven van, Gow.- \ 
FÜCIÜS); — 3.° les Eloges etc. 
(De lofreden der zeven Sinesche 
wijsgeeren); — 4 . ° eene Lalijn-
sche Fertaling van hetSinesche j 
Ritualé; — 5.° een werk over 
de plegtigheden en offeranden j 
der Sinezen; — 6.° eene Sine
sche tijdrekenkunde; — 7.° eene 
beknopte Geschiedenis van Japan. 

VISSCHER (ROEMER), bijgenaamd 
de Hollandsche MARTIALIS, te 
Amsterdam, in 1547 geboren; 
had den roem van met zijne 
yrienden H. LAURENSZ SPIEGEL 
en DIRK VOLKEUTSZ COORNHERT | 
(zie heide artikels) de weder
opbouwer der Nederduitsche j 
taal en dichtkunst te zijn. Hij j 
bezat vele begaafdheid voor het 
puntdicht, dat echter vaak in 
hekeldicht ontaardt, wanneer " 
men enkel den geest, en niet 
eene gegronde en doeltreffende 
critiek wil doen schitteren. Zijn 
huis was de verzamelplaats der 
schranderste vernuften zijner 
eeuw en zijns vaderlands, en de 
kweekschool waarin de grooto 
VONDEL , den grond legde tot 



464 V I S. 

zijnen volgenden onsterfelijken 
roem. [Ofschoon zijn vriend 
COORNHERT er van was afgewe
ken, bleef hij echter met SPIE
GEL, aan de "voorvaderlijke ca-
tholijke godsdienst getrouw. Tot 
eene proeve van 's mans dicht-
trant, laten wij hier, volgens 
KOK, Vaderl. woordenboek, 29." 
dl. blz. 265, volgen uit Vis-
SCHERS Rommelsoö, eenen brief 
aan zijnen vriend SPIEGEL, die 
tevens tot een bewijs hunner 
onderlinge vertrouwelijkheid kan 
dienen: 

» Op Faeadach aon K. I , Spmonni.» 
Sognt HESDBIOC •wout gy nie' dattet al 

morghen was , 
'Want fcy vryalers te gaon gheeft huydon 

geen paa , 
En in do Horlerch ia 't scliaml, ju ty do 

Catholylon, 
By der straten to wandelen jeer cjualyet 

ataet : 
Caetsen, doouclen of spelen ia oock geen 

raot, 
In de Icrck aoudt ghy al te langh «itioji 

fcyeton, . 
Buytcn op den dyck aoudt gliy u secr lie» 

alyekcn , 
Ghcsont Hhuys Hyven can ick so q«a-

lyok doen ala ghy: 
Weet ghy nerglicna te gaena 'i ao comt by 

my." 

ROEMER VISSCHER overleed te 

Allmaar ien 11 Februari} 1620. 
Behalve de reeds genoemde Rom
melsoö, heeft hij nog nagelaten: 
Zimepoppen, Brabbeling, Te-
pelwerken (knutselwerken) Quik-
ken,, Tuiters, Jammertjes enz]. 

-f- VISSCHER. (ANNA ROEMERS), 

oudste dochter van den voor
gaande, te Amsterdam, in 1584 
geboren, onderscheidde ach door 
uitgebreide kundigheden en ta
lenten. De dicht-, zang-, toon-, 
dans- en teekenkunst, het 
boetseren, borduren en kunstig 
schrijven op glas werd door haar 
met.ijver aangekweekt; ook oe

fende zij zich in de Franschc, 
Italiaansche en Latijnsche talen; 
zij was de wellust van do laatste 
levensjaren haars vaders, dien 
zij zoo teeder beminde, dat de 
schitterendste huwelijks-aanvra-
gen haar niet konden bekoren, 
daar zij het niet van zich kon 
verkrijgen van hem te scheiden. 
Zij schepte er behagen in, de 
letterkundige voortbrengselen des 
grijsaards te herzien, en zij 
versierde de verzameling zijner 
zinnebeelden, dikwerf met kop-
peldichten, die zich door bondig
heid en nadruk onderscheidden. 
Zij vervaardigde een dichlstuk 
tot lof van den Amsielstroom. 
GROTHJS was zoo zeer voldaan 
over de verzen, waarmede zij 
zijne ontsnapping van het kas
teel van Loevestein bezong, dat 
hij dezelve in het Latijn ver
taalde. VONDEL begroette haar 
met den naam van Hollandsche 
SAPHO. HEINSIÜS, HOOFT, HDY-

GENS, CATS, met één woord de 

geheele Nederlandsche Parnas-
sus , beijverden zich als om strijd, 
om haren lof te verkondigen. 
In 1622 deed zij eene reis door 
Zeeland, en alom vielen haar 
in dit gewest dichterlijke hul
digingen ten deel. Hare innige 
vriendschap met den beroemden 
CATS werd op deze reis met 
weinig aangekweekt; en het is 
die achting en toegenegenheid, 
welke haar hare berijmde ver
taling van eenige psalmen niet 
alleen aan dien volksdichter de
den opdragen, maar die haar 
ook bewogen, om, toen CATS 

tot raadpensionaris van Vora-
reoht werd verkozen, zich m 
die stad met ter woon te ves-
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ligen. In 1624 , vier jaren na 
don dood haars vaders, trad 
zij aldaar in den echt met een' 
aanzienlijk geletterde dier stad. 
Doiiimcus BOOTH VAN WEZEL 
genaamd. Weduwe geworden 
zpde, deed het verlangen, om 
aan hare beide zonen eene 
wetenschappelijke opvoeding te 
geven, haar xmxLeiijden verhui
zen, doch welke veranderingen 
ook in hare betrekkingen plaats 
hadden, zoo bleef toch de beoe
fening der muzen hare gelief
koosde bezigheid. Naar het 
voorbeeld haars geliefden vaders 
bleef ANNA VISSCHER, ondanks 
de haar steeds omringende ver
leidelijke voorbeelden aan de ca-
Iholijke godsdienst getrouw. Zij 
overleed den 6 December 1651. 

f "VISSCHER (MARIA TESSEL-
SCHADE ROEMERS), zuster van 
de voorgaande, den 25 Maart 
1594, te Amsterdam geboren, 
had aan hare oudere zuster hel 
voornaamste gedeelte harer op
voeding te danken, en werd 
hare waardige mededingster in 
bekwaamheid en talenten. Den 
zonderlingen naam van TESSEL-
SGHADE verkreeg zij van haren 
vader, in herinnering, der schade 
hem, drie maanden vóór hare 
geboorte, door het verlies van 
yele schepen ter reede van Texel, 
in eenen hevigen storm over
komen. Met meer gelaatsbe-
valligheden begaafd, tokkelde 
MARIA, even als hare zuster de 
Anacreontische lier. Zij had 
ondernomen om~ in Hollandsehc 
dichtmaat het Verlost Jmisalem 
V<"1 TASSO overtcbrengon, zij 

XXIV DEEL. E 

bragt dit werk echter niet ten 
einde, hetwelk, volgens de ge
tuigenis harer lijdgenooten zeer 
te betreuren is. Ook de gods
dienst boezemde haar waardige 
toonen in, onder anderen' MA
RIA MAGDALENA aan de voeten 
van JESÜS. In 1623 trad zij 
in den echt met ALJLARDUS VAN 
KROMBALGH, welke echtverbind-
tenis door bijna alle dichters 
bezongen werd. In 1634 we
duwe geworden zijnde, dong de 
letterkundige KASPAR BARL^EÜS 
of VAN BAERLE naar hare hand; 
maar het was voornamelijk het 
verschil van godsdienst, dat haar 
deze nieuwe verbindtenis deed 
van de hand wijzen, want zoo 
min als ten opzigte van haren 
vader en hare zuster, was er 
iets in staat haar van hare on-

. wrikbare gehechtheid aan de 
Catholijke Kerkaftetrekken. Be
langrijk is wat te dien opzigte 
de protesta'nt P. G. WITSEN 
GEYSBEEK, in zijn Biographiseh 
anthologisch en critisch Woor-
denboek der Nederduitsche dich
ters, Amsterdam, 1827, 6.° dl. 
blz, 12, zegt: » Beide zusters, 
leest men'daar, even als haar 
vader, boleden den Roomschen 
godsdienst, en bleven dien ge
trouw, in weerwil der pogingen 
van bare vrienden om haar daar-
.van aftetrekken. HUIGENS in
zonderheid gaf zich vele moeite 
om TESSELSCHADE tot hot prote-
stantisnws overlehalen; somtijds 
ging hij, door regtzinnigen (?.') 
ijver vervoerd, daarin op eene 
vrij ruwe en onkiesche wij» 
te werk, en gebruikte h'mty' 
eeno taal, die velen in ww«s 

e " •'•'"'XiJ' 
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• lijd niet als zacht en wellevend 
zal voorkómen." Daar MARIA 

bij uitnemendheid de vriendin 
van HOOFT was, zoo was zij ook 

de ziel der gezelschappen op het 
slot te Muiden, toenmaals de 
vergaderplaats aller edele vernuf
ten. Bij gelegenheid dat MAMA 
DE MEDICIS te Amsterdam kwam, 
bood haar TESSEISCHADE, Itali-
aansche 'dichtregelen aan, door 
haar zelve vervaardigd. In 1646 
trof haar het ongeluk, dat eene 
vonk uit eenen smidswinkel haar 
in het linker oog spatte, hetwelk 
zij, na het uitstaan van vele 
smarten geheel'verloor. MARIA 
TESSELSCHADE YisscHEit overleed 
te Amsterdam, den 20 Junij 
1649. Haar dichttalent en ver
dere bekwaamheden worden door 
HOOFT (Mengelwerken blz. 683) 
aldus beschreven: _ . 

» Vat zij diamant; een tras 
. Spreoken doet het «lomme glas', 
Ziet dien duim, met goydo draaden, 
Maaien kostele g'owaaden; ' 

Vingera voeren pen, penseel; 
Knokkels kitlelen de voel. 

Ziot dan gaan dat mondjen ivoor, 
Het de nooten op en neer j 

'T oogh zich aan do letters lijmen ; -
Bo gedachten 'aan hot rijmen; 

Tong zich krommen in de klank, 
Van don Hoornet eri den Frank," 

* VlTA (JOANNES DE) , b i s s c h o p 

van Riéti, een geleerde en god
vruchtige prelaat, te Benevento, 
den 7 Junij 1708 geboren. In 
zijne prilste jeugd, gaf men hem 
in zijne geboorteplaatsmeesters,' 
die hem in de. voorhoven der 
letteren inleidden, terwijl zij 
tevens zyn hart voor de gods
vrucht vormden. Hij ging zijne 
studiën te Napels voortzetten, 
en te Rome ten einde brengen, 
alwaar hem wegens zijne vor
deringen eervolle onderscheidin- ! 

nd gen te beurt vielen. In zijne 
HA geboorteplaats terug gekomen, 
in hield hij er zich bezig met de 
Dk beoefening der wetten, vooral 
et van die, welke in het bijzonder 
3e op de stad Benevento betrekke-
if- lijk waren. Het was alstoen 
IA dat hij besloot zich aan de dienst 
i , der Kerk toetewijden. Hij maakte 
li- de studiën, welke tot de uit-
or voering van dit besluit vereischt 
È6 werden, en ontving de H. wij-
ie dingen. Eene weinig gewone 
iv bekwaamheid, een volmaakt voor-
Ik beeldig gedrag bewogen zijnen 
Ie aartsbisschop, hem aan het hoofd 
IA van het Seminarie te plaatsen j 
d welken post hij met ijver en 
ij vrucht bekleedde. Deze zelfde 
f- prelaat onttrok hem weder aan 
ir genoemde betrekking, om hem 
i) in hoedanigheid van bijzitter, 

en met den titel van pro-vikaris, 
aan het bestuur van zijn diocees 
te verbinden; tegelijkerlijd gaf 

• hij hem een domheerschap in 
zijne hoofdkerk. CLEMENSXIII, 
eindelijk, van zijne verdiensten 
onderrigt, benoemde hem den 
26 November 1764, tot bis
schop van Riéti, en wilde zelf 
hem wijden. Thans leefdeTiTA 

) alleen voor zijne nieuwe pligten. 

• Zijne bisschoppelijke inkomsten 
, werden bijna geheel onder de 
i armen, zijn. seminarie en lief-
i 'dadige instellingen verdeeld. Zijn 
,' huisraad was tot het gestreng 

noodzakelijke bepaald, en zijne 
i tafel was eenvoudig en sober, 
• zonder echter de bisschoppelijke 
i waardigheid in de waagschaal te 

stellen. Deze geleerde en be
roemde prelaat eindigde, na 
zyn diocees 10 jaren bestuurd 

! f e hebben, en gedurende dien 
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tijd een toonbeeld van alle her
derlijke deugden te zijn geweest, 
zijne loopbaan den 31 Maart 
1774. Men heeft van hem : 1 . " 
Discorsi detli nel seminario di 
Benevento; Napels, 1758; — 
2.° Thesaurus antiquitahm Bc-
neventinarum, Rome, 1754, l.e 
dl. in fol., aan BENEDICTUS XIV, 
en 2.o dl., 1764, in fol., aan 
CLEMENS XIII opgedragen; — 
3.°. De origine et jure deeima-
rum eeclesiasticarum, Rome, 
1757, in 4. t0; — 4.° De sancti 
JANDARII martyris et episcopi 
Beneventani, patria, repetitce 
vindieim, Rome, 1761; — 5> 
De vero corpore sancti BAKTHO-
LOSWEI apostoH, ex Asia Liparam, 
ex Lipara Beneventum, trans
late, opgenomen in het 9.« dl. 
der Raccolta Calogerana; — 6.° 
Omilie e discorsi spirituali, Na
pels, 1757,-2 dl.»" Men kan i 
hier bijvoegen verscheiden losse 
stukjes en alleenspraken zamen-
gesteld bij gelegenheid eener 
Retraite, welke de bisschop van 
RUU gewoon was te gaan hou
den te Greccio, eene plaats van 
zijn diocees, geheiligd door de 
tegenwoordigheid van den heili
gen FRANCISCUS VAN Assisië. 

VITAL of ViTALt's, te Tier-
ceville in Nomandijë geboren, 
waakte zich beroemd op het 
einde der 11.? eeuw, door zijne 
godsvrucht en zijne begaafdheid 
voor het predikambt. Na afstand 
te hebben gedaan vaneencano-
nicaat, dat hij in de sliftkerk" 
van Mortain bezat, begaf hij 
2ich naar een weinig bezocht 
°ord. Maar daar.de heiligheid 

E e 

zijns levens een aantal leerlingen 
tot hem gevoerd had, stichtte 
Hy in 1112 de abdij van Sa-
vigny, en eene religieuze orde 
naar men meent der H. Drie-
eenheid genaamd. Deze orde 
onderwierp zich later aan den 
H. BERNARDUS (zie SERLON); en 
is alzoo in verbindlenis met 
de Cistercienser-orde gekomen, 
waarin zij zich vóór de Fransche 
omwenteling bevond. VITAL 
overleed in .den geur van hei
ligheid in 1119. 

VITAÜANÜS, een oorspronke
lijke Scytb, en kleinzoon van 
den beroemden veldheer ASPAR , 
had onder keizer ANASTASIUS I 
den rang van .hoofdman der 
krygsmagt. Deze vorst verwierp 
het concilie van Ckalcedonië 
en vervolgde degene die het 
aannamen. VITALIANUS koosde 
partij der regtzinnigen, en na 
zich van Thracië, Scythië en 
Mcesië te hebben meester ge
maakt, kwam hij met een 
geducht leger, dat op zijnen 
weg alles verwoestte, tot voor 
de poorten van Kotistantinopeh 
ANASTASIUS, van hulp ontbloot, 
en door zijn volk gehaat, nam 
zijne toevlugt tot de onderhan
deling. Hij beloofde de verban
nen bisschoppen terugteroepen, 
en de catholijken verder niet 
te verontrusten. Het was op 
deze voorwaarden, dat VITALI
ANUS zijn leger terug zond, en 
gerustelijk aan het hof leefde. 
Hij genoot eenen grooten invloed 
onder JUSTINUS I ; maar Sur 
JUSTINIANUS, neef van dien vorst, 
vreesde dat zijne magt h&inbé-

http://daar.de


468 V 1 T. 

letten zoude tot het rijksbestuur 
Ie komen, zoo liet hij hem, 
na hem op allerlei wijzen ge
vleid te hebben, lafhartiglijk 
vermoorden. Men is van gevoe
len, dat JUSTIMJS, dien men 
legen hem had ingenomen, zijne 
bewilliging tot dien moord, die 
in Juli} 520 gepleegd werd,* 
gegeven had. VITALIANCS was 
toenmaals consul, én in de 7.e 

maand van zijn consulaat. 

"VITAMANUS , van Segni, in 
Campanië, Paus na den H. EÜ-
GEmus I , den 30 M i j 657, 
zond missionarissen naar En
geland, werkte met ijver aan 
het heil der Kerk, en overleed 
in den geur van heiligheid den 
27 Januarij 672. Men heeft 
van hem eenige Brieven. Onder 
dezen even zoo geleerden als 
godvruchtïgen Paus, werden er 
verscheiden kerkvergaderingen 
gehouden. Ook is het in zijnen 
lijd, dat het gebruik der orgels 
in de kerken is begonnen (zie 
ALDBICUS). VITALIANUS werd op
gevolgd door ADEODATUS II. 

VITALUS. -— Zie ORBERIK. 

* ViTEixEscH!(Mtmus), zesde 
generaal der Jesuiten, den 11 
December 1563, te Rome uit 
eene beroemde familie geboren, 
begaf zich den 15 Augustus 1583 
onder de maatschappij, en on
derscheidde zich bij dezelve door 
<HJne godsvrucht en zijne kunde. 
Hij onderwees de wijsbegeerte 
en de godgeleerdheid te Rome, 
werd rector; van het collegie van 
•Napels, van dat der Engelschen, 
en provinciaal der Romeinschc 

provincie, vervolgens werd hij 
assistent van den pater-generaal, j 
en eindelijk in 1615 tot alge
meen overste verkozen. Hij was 
zulk een goede redenaar dat Vrr-
TORELLI hem met de CYPRIANCS- j 
SEN , de CHRYSOSÏOMUSSEN de 

. BERNARBUSSEW vergeleek: Allerum 
quasi Cyprianum, aut Bemar-, 
dum, aut Chrysostomum, te \ 
audire preestantissimee socielati (> 
jure pmposüum exislimabis. Ge- | 
durende dertig jaren bestuurde 
hij de maatschappij met velo j 
voorzigtigheid. Wegens dezui- ' : 
verheid zijner zeden en de on- i 
schuld van fijnen levenswandel, , 
noemde ÜRBANÜS "VIII hem niet I 
anders dan de Engel. Hij over
leed den 9 Februarij 1645, en 
heeft nagelaten: 1.° Epistolas 
qualitor parceneticas ad societa-
tem Jesu; — 2.° Ad superiores 
societatis, 1617; —3.° Ad pro- , 
vinciales et patres cóngregatio-
num provincialium societatis Jesu, 
1619, in S.TO; — '4.° Passie- [ 
preken, in 1590, integenwoor- f 
digheid van GREGORIUS XIV 
uitgesproken. 

* ViTELLEscm (JÜHOB) , een { 
Italiaansche Jesuit, uit dezelfde | 
familie als de voorgaande, en i 
een beroemde prediker, in 1686 
geboren. Reeds zeer vroeg ver
bond hij zich aan de orde van | 
den H. IGNATIÜS , en volbragt 
met roem de gewone leergangen 
des onderwijs. Daarna wijdde 
hij zich aan het predikambt toe, . • • ( 
en oefende gedurende 40 jaren 
dezo nuttige, docli moegelijke ( 
bediening, in de volkrijkste ste- ; 
den TOn'Ifoïtëuit. Men her- j 
innert zich nog in meer dan 
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ccne slad, den verbazenden in
druk, dien 'zijne leerreden te 
weeg bragten. Niet dat dezelve 
bloemrijk waren, dat zijne wel
sprekendheid hoogdravend was; ' 
integendeel zijne voordragt was 
eenvoudig, ongekunsteld, popu
lair; maar drong door tot het 
hart; wat hij zeide paste even
zeer aan alle, zoo wel aan den 
geleerde als aan den onkundige; 
het scheen veeleer de vrucht 
eener bovennatuurlijke ingeving, 
dan eene beoefende zamenstélling 
te zijn," en zijne zegepraal op de, 
zelfs meest hardnekkige, geesten 
was zeker. Indien het moeite 
mogt kosten, aan zulke buiten
gewone uitwerkselen geloof te 
hechten, zoo zouden de menig
vuldige bekeeringen, door de 
leerreden van pater VITELLESCHI 
te weeg gebragt, allen twijfel 
uit' den weg ruimen. Be be
roemde MÜRATOIU stond zoo zeer 
verbaasd over het vermogen de
zer eenvoudige welsprekendheid, 
dat hij er aanleiding uit nam 
tot het schrijven zijner verhan
deling de' pregi dell' eloquenm 
popolare, te Venetië, in 1750,' 
na zijnen dood in het licht ge
geven. De redevoeringen van pa
ter VITELLESCHI hadden, zegt 
men, slechts één gebrek, na
melijk van'al Ie uitvoerig te zijn, 

. maar degene, die hem gehoord 
hebben, verzekeren, dat men 
zulks niet gewaar werd, en het 
betreurde aan het einde derzelve 
te zijn. Pater VITELLESCHI be
paalde zich niet enkel tot het 
prediken': als hij te Rome was, 
hield hij in hot collegie van JE-
sus, lessen OYer de H. Schrift, I 

E e 

die zeer bezocht werden, De 
jaren verkoelden zijnen ijver niet* 
en verzwakten, ofschoon zijne 
krachten uitgeput waren, in gee-
nen deele zijne talenten. In 1759, 
alzoo in den ouderdom van 73 
jaren, uitgenoodigd, om te Orti, 
in het diocees van Civita-Caslel-
lana, gedurende de Vaste te 
prediken, vermeende hij zulks 
niet te mogen weigeren. Een 
plotselijke overval trof hem op 
den kansel, en maakte op deze 
wijze aan zijn leven en aan zijne 
apostolische loopbaan een einde. 
Men heeft van hem: 1.° Pane-
girico sulV annello della B. Ver-
gine, te Perosabewaard; —2.9 
Eenige Redevoeringen', voorko
mende in de ïiaccolta di rasioïïi 
dei P. P. della compania die 
Giesu. 

VITÊLLI (CIAPINO), markies van 
Cortona, in de zestiende eeuw, 
diende met roem in den oorlog 
"der Nederlanden-, en was veld-, 
maarschalk bij het leger van den 
hertog van ALBA. Hij had zich 
reeds bekend gemaakt, door 
voor Cosaius, groot-hertog van 
Tostonen ten strijd Ie trekken, 
en dit bewoog PHILIPPUS II, hem 
uittenoodigen, en aan zijne dienst 
te verbinden. Na zich te hebben 
onderscheiden in een aantal ge
vechten en belegeringen, over
leed hij onder REQUESËNS,,op
volger van den hertog van ALIJA, 
als landvoogd der Nederlanden. 
Buitengemeen zwaarlijvig zijnde, 
had hij zich door het gebruik 
van azijn zoo zeer vermagerd, 
dat hij zich het vel evon als 
een borstrok kon omtrekken. 
3 . . ' •'• • • • • 
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VITELLIO of CIOLEK , een 
Poolsch natuur- en wiskundige 
der XIII eeuw. Hij was de 
eerste welke aan Europa de ver-
gezigtkunde leerde, volgens ze
keren Arabischen vergezigtkun-
digen AL HAZEN genaamd. [Onder 
zijne geschriften, welke niet 
dan lang na zijnen dood bekend 
werden, noemen wij de volgen
de •• l.e Vitellionis perspeciive 
libri decern, Neurenberg, 1538, 
in fol.; — 2,o Vitellionis Ma
thematici doclissimi de optica, 
id est, de natura, ratiom et 
projectione rediorum visus, lumi-
mm, colorum,atqueformarum, 
quam vulgo perspectionem vocant, 
libri decern, idem 1551 ;—3.° 
Optica thesaurus AL HAZENI. 
Arabis libri septem nunc pri-
mum edili. Ejusdem Uber de 
crepuscuiïs et nubium ascensio-
nibus. Ejusdem FitellionisTlm-
ringo-poloni, libri decern, a Fr. 
Risnero, Bazel, 1572; 4.o 
Over de samenstelling des men-
schelijken Ugchaams, over de 
gelaatstrekken, over de grond
beginselen der gevolgtrekkingen', 
over de kennis der beweging der' 
hemelsche ligchamen. — Van den 
zelfden naam zijn nog de vol
gende beroemde mannen: Vi-* 
TELLIO of CIOLEK (STANISLATJS) , 
bisschop van Posen, een der 
bekwaamste dichters vanzynen 
tijd. Men meent dat hij de 
eerste Pool is, welke hekeldich
ten schreef. De Poolsche let
terkunde immers geeft vóór 
Jiem •niemand op. Hij overleed 
m 1438. — CIOLEK (ERASMOS), 
ook ViTEtuo genaamd, en on-

™;i , r - n a , a m m e e r bekend, 
werd te Arofto» in de XV eeuw 

uit geringe ouders geboren. We
gens zijne begaafdheden door 
den groothertog van Lithamven 
begunstigd, verkreeg hij in 1491 
te Krakau den graad van doc
tor in de letteren, werd vervol
gens kanonik, en eindelijk bis
schop van Plotsko. Hij werd in 
1518 door SIGISMÜNDIS I , koning 
van Polen, naar Rome gezonden 
ten einde het geschil; tusschen 
SIGISMÜNDUS en MAXIMILHAN, 
aartshertog van Oostenrijk, ont
staan , uit den weg te ruimen, 
en om het misverstand der Tur
ken tegen de christenheid voor-
tekomen. In zijne bemoeijingen 
te leur gesteld, kon hij den 
kardinaalshoed niet bekomen, 
en stierf in 1522 te Rome. — 
CIOLEK (JACOBDS) of VITELLIO , 
men heeft van hem de volgende 
werken: 1.° EpinicionWladislai 
IV; — 2.o Lacryma in funere 
Gregorii Sradouyxi, Krakau, 
1617; — 3.o Hermes Trisme-
megistus;— 4.° wternis _«jo-
ribus Jacob Jamidlovii, ibid. 
1600]. • ; . 

VITELLIÜS (AULDS), in het jaar 
15 na J. C. geboren, werd in 
het jaar 69, bijna gelijktijdig 
met OTHO , te Keulen, tot Ro; 
meinsch keizer uitgeroepen. Hij 
was een gedrogt van wreedheid. 
Toen hij ie Bedriac was aange
komen , alwaar men juist slag 
had geleverd, wilde hij er zich 
enkel ophouden, om zijn oog 
te verlustigen met de beschou
wing der gesneuvelden, der ver
minkte en verscheurde ledema
ten, der van bloed doorweekte 
aarde, en eindelijk van alles 
wat in gevoelige zielen afschrik 
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en medelijden verwekt. Het ge
noegen, hetwelk dit verschrik
kelijk tooneel bij hem verwekte, 
belette hem de besmetting der 
luch t te ontwaren, die aan degene, 
welke hem vergezelden zeer hin
derlijk wasj hij zeidehun, toen 
zij er zich over beklaagden, dat 
de lucht mn eenen dooden vijand 
altijd aangenaam was, en oogen-
blikkelijk liet hij wijn onder de 
soldaten uitdeelen en dronk zich 
met hen dronken. Hij hield het 
er voor, dat hij enkel souverein 
was om te eten. Dagelijks wer
den hem vier of vijf maaltijden 
opgedischt, en ten einde daar
aan te kunnen beantwoorden 
had h*y" zich de gewoonte ei
gen gemaakt van te kunnen 
braken wanneer hij verkoos. 
Door het veelvuldig eten en 
drinken werd VITELLIUS ZOO 
zeer verdierlijkt, dat slechts de 
gemakkelijkheid, waarmede hij 
aan zijne schandelijke hartstog-
ten voldoening kon geven, m 
staat was hem te herinneren 
dat hij keizer was. Zijne wreed
heid vermeerderde nog met zijne 
gulzigheid. Hij liet, op eene 
valschë beschuldiging, JONIÜS 
BLASUS , in zijne tegenwoordig
heid van het leven berooven, 
ten einde zijne oogon met het 
gezigt van den dood eens vij-
ands te verzadigen. Zijne moe
der SEXTILIA deed hij den hon
gerdood sterven, wijl men hem 
voorzegd had, dat hij ang zoude 

regeren, indien hij haar over
leefde. Deze ongelukkige vrouw 
kende hem zeker tot eene on
natuurlijke daad in staat -, want 
zoodra zij • vernomen had , ciat 

hij tot keizer was uitgeroepen, 
kon zij hare tranen niet bedwin
gen. Nadat de buitensporighe
den van VITELLIUS ten top wa
ren gestegen, stonden het volk 
en de legioenen tegen hem op, 
en verkozen VESPASIANUS. Toen 
het monster PRIMUS , luitenant 
van den nieuwen keizer, mees-, 
ter vanUowe zag, ging hij zich 
bij den portier van het paleis, 
in het hondenhok verbergen. 
Men haalde hem er ui t , om 
hem naakt door de stad te lei
den, de handen waren. hem. op 
den rug gebonden, en-om hem 
het hoofd regt te doen houden, 
had men een' degen onder zijne 
kin aangebragt; daarop, voerde 
men hem naar do strafplaats, 
alwaar men in het jaar 69 na 
J. G. nadat hij omtrent eenjaar 
geregeerd had door langzame 
folteringen een einde aan zijn 
leven maakte. Zijn lijk werd 
op eene verachtelijke wijze door 
de straten gesleept en in den 
Tiber geworpen. — VITELLIUS 
was de zoon van Lucms VITGL-
Lins, die tot driemalen consul 
geweest, en door zijne laaghe
den tot fortuin was gekomen. 
De oude VITELLIUS was de eer
ste , die den dwazen CALIGULA 
als cenen God aanbad. Hij be
wees dezelfde hulde aan CLAU-
DIUS , en verkreeg, als eene 
bijzondere gunst van do eerlooze 
MESSALINA, de eer van haar to 
ontschocijen. Hij was bezorgd, 
onder zijn kleed eenen der schoe
nen dier vorstin to dragen, wel
ken hij dikwerf kuste. Bij zijnen 
dood rigttc de senaat te zijner 
eer een standbeeld op.., mei " l t 

e 4 
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opschrift: Aan hem, die met "eene 
onkreukbare trouw aan 'zijnen 
vorst gehecht was. Ziedaar de 
verfoeijelijke lafhartigheid eens 
volks, dat de bewondering onzer 
wijsgeeren uitmaakt. 

VITELUUS of TEIXE (REINIER), 
in 1558, te Zieriksee, in de 
provincie Zeeland, geboren, be
zocht een groot gedeelte van 
Europa; aan zijn vaderland te
ruggegeven , werd hij rector van 

xde Latijnsche school zijner ge
boorteplaats en overleed te Am
sterdam , In 1618, na in het 
licht te hebben gegeven •• 1.° 
eene Vertaling in het Latijn van 
de Beschrijving der Nederlanden 
door LODEWWK GMCCIARDINI, met 
bijvoegselen, Amsterdam, 1625, 
in foL, en 1635,2 dl.", in 12.™, 
met platen. Deze vertaling over
treft zelfs het oorspronkelijke. 
Be stijl derzelve is zuiver en 
vloeijend, en' de bijvoegselen 
belangrijk en gewigtig; — 2.° 
eene Verkorting • van het Bri-
tannia van CAMBBEN, Amster
dam, 1617, in 8.vo, wel ver
vaardigd. Zijne Vertalingen het 
Nederduitsch van het boek over 
de Drieëenheid van MICHAÖL SER
VET , bewijst dat hij weinig gods
dienst bezat. 

* VITET (LOBEWIJK), een ge
neesheer te Lyon, in 1736 ge
boren, omhelsde de revolution
aire grondbeginselen, en werd 
in 1780 tot maire zijner ge
boorteplaats benoemd. Twee ja
ren later Werd hij president van 

•?§oo p j ^ * * " m Loire;\\\ 
™ , r e ? i^^noemd tot af
gevaardigde bu de Nationale Con

ventie , waarin hij stemde voor 
de gevangenhouding van LODE-
WIJK XVI, en zijne verbanning 
bij den vrede. In 1793 naar 
zijne haardstede teruggekeerd 
zijnde, 'werd hij beschuldigd van 
deel te hebben genomen aan de 
onlusten, welke te Lyon uit-
borstten en in slaat van beschul
diging gesteld. Hij kon zich 
echter gedurende het schrikbe
wind aan de vervolgingen zijner 
vijanden onttrekken, en na dit 
tijdvak verscheen hij weder op 
het staatkundig tooneel. Lid 
van den raad der vijf-honderden 
geworden, klaagde hij er den 
28 en 30 Julij 1796, de partij 
der reactie "aan, die ie Lyon, 
zoo veel blqed had doen stroomen. 
VITET verliet den raad den 20 
Mei 1798; maar werd onmiddel
lijk daarna door zijn dep.* her
kozen. Hij bragt verscheiden 
verslagen uit over de genees
kundige scholen, en na den 
18 Bruraaire wijdde hij zich toe 
aan de wetenschappen en aan 
de kunsten. In Augustus 18Ö7 
zat hij vóór in de akademie van 
wetenschappen, schoone letteren 
en kunsten van Lyon; in Parijs 
teruggekeerd, overleed hij aldaar 
in 1809. Er bestaan van hem, 
verscheiden zeer geachte werken 
over de geneeskunde, zoo als: 
Médecine vétérinaire (Vcearlse-" 
nijkunde),1771, 3 dl.", in 8.™; 
— -2." Pharmacopée (Verhan
deling over de artsenijbereiding), 
Lyon, 1778; — 3.° Médeciw 
etc {Bespiegelende qemeskunde), 
1803, in 8.vo; — 4-° Tmf 
etc. (Verhandeling over de bloed-
zuigers), 1809, enz. 
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VlTEZ DE CSOICÖNAI. — Zie 
* * WlTEZ. 
\. 

' VITIGES. — Zie BELISAIUUS. 

\ VIIIZA. —, Zie WITIZA. 

* VlTRAC (JOANNES B A P T I S T A ) , 
! te Limoges,m 1750,geboren, 
|j omhelsde den geestelijken staat, 
.! en werd, bij de oprigling van 

het koninklijk eollegie dier stad, 
! na de vernietiging der Jesuiten, 

tot een' aanzienlijken post be
roepen; maar hij verkoos de 
nederige betrekking van onder
wijzer der eerstegrondbeginselen, 
en kweet zich van die taak met 
veel beleid en vrupht. Toen dus 
de post van principaal kwam 
open te staan, werd hem de
zelve, eenpariglijk opgedragen, 
en ongelukkiglijk verbleef bij al 
te kort in eenen zoo wettiglijk 
verkregen rang; bijzondere om
standigheden bewogen hem af-

v stand van denzelven te doen. 
. 'Omtrent dezen tijd deed men 

hem schitterende aanbiedingen j 
maar hij moest zich verwijderen,. 
hij verkoos zich liever aan eene 
familie opteofferen, wier" vader 
hij was geworden, en bepaalde 
zijne begeerte tot de kleine pas
torij van Montjovis: Toen de 
omwenteling uïtborst, voorzag 
hij er weldra de noodlottige ge
volgen van; intusschen alvorens 
de openbare opinie bedorven was, 
zag hij zich verkozen als" een der 
notabelen van de gemeente, en 
werd tot secretaris van de ka
mer der geestelijkheid benoemd, 
wier instructiën hij zamenstelde. 
Tot afgevaardigde verkozen, 

!

meende- hij te moeten weigeren, 
daar hij voorzag, dat zijne be
ginselen niet Waren ovêreente* 
brongen met maatregelen, waar 
van het voornaamste doel de' 
afschaffing van het catholicïs* 
mus was, zoo als PORTALIS zeide 
toen hij aan het ministerie der 
eerediensten kwam. Kort daarna 
werd hij met zijne drie broe
ders vogelvrij verklaard, en nam 

' hij de wijk naar Spanje, alwaar 
hij in.de landtaal met.eene ge-
makkêlijkheid predikte, gelijk 
aan die welke hij in zijne moe-

', dertaai bezat. Be herstelling der • 
catholijke godsdienst in Frank
rijk, veroorloofde hem na ver
loop van een jaar naar zijn va
derland terugtekeeren, en hij 
vertoonde zich dadelijk met eer > 
in de dubbele bediening,,welke 
het gestadige voorwerp zijner 
werkzaamheden was geweest. 
De hoofd-directie van het lyceum 
van IAmoges werd hem aange
boden; maar daar de nieuwe 
omstandigheden met zijne be
ginselen niet strookten, zoo deed 
hij zijne verschooningen ingang 
vinden, en nam de pastorie aan 
der parochie van den H. Mi-
cnAëi., waartoe hij te gelijker
tijd werd benoemd. Zijne kerk 
werd alstoen zijn gewoon huis. 
Daar hij zich slechts als den 
eenvoudigen bewaarder der in-' 
komsten zijner pastorij beschouw
de, zoo gaf hij hetgene wat hij 
met de eene hand inzamelde 
met de andere weder uit; hij 
hield zich vooral bezig, met de 
herstelling der verwoestingen-
welke het wandalismus, in hei 
huis des 'Heeren had gemaafci; 

http://in.de
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maar deze waardige herder werd 
slechts eenen oogenblik aan zijne 
talrijke kudde vertoond; hij be
zweek in 1805, aan de ver
moeienissen en bekommeringen 
zijner ballingschap en onafge-
hrokene inspanning. Men heeft 
hem te danken: 1.° Traite etc. 
(Verhandeling over de eerstele' 
gïnselen van den briefstijl, den 
verhaaltrant enz,), verscheiden 
malen herdrukt, laatste uitgave, 
1788; — 2.o Eloge etc. {Lof
rede van DoiüT, van MURET , 
van BALÖZE, van GREGORIUS XI), 
1774-, 7 5 , 77 en 7 9 ; — 3.° 
Oraisons etc. (Lijkreden van Lo-
"BEWIJK XVI ,van MARIA. ANTOI-
NETTE , van Mevromo ELIZABETH, 
van LODEWWE. XVII, gevolgd 
door ROBESPIERRE in de hel)', 
1814. Hij heeft in handschrift 
nagelaten eene Histoire etc. {Let
terkundige geschiedenis dergroote 
mannen van het Limousynsche), 
een uitgebreid^ werk, waarvan 
een aantal artikels in het dag
blad van Limoges zijn gedrukt, 
eene Lofrede van de heilige THE-
RESIA , en verscheiden Leerreden. 

VITRÉ (ASTOKIÜS) , een be
roemde boekdrukker van Parijs, 
die in zijne kunst eene groote 
vermaardheid heeft verworven. 
Hij is het die den Polyglot-bij-
bel van LE JAY heeft gedrukt, 
welke een der typografische mees
terslukken is. Zijne overige uit
gaver* handhaven volkomenden 
door hem verworven roem van 
den eersten man voor zijne kutist 
vatv Frankrijk te zijn. Hij bc-
?walkte _2ijBen roem, door den 
inval, dwivhij had, om in zijne 
tegenwoordigheid, de schoone 

drukletlers der Oostersche talen, 
die tot het drukken van den 
bijbel van LE JAY hadden ge
diend , te doen smelten, ten 
einde het middel te vernietigen, 
om te Parijs, na zijnen dood, 
boeken in die talen te drukken. 
Hij overleed in 1674, als boek
drukker der geestelijkheid. 

TITRI (JACOBUS DE), in een 
klein vlek van dien naam, bij 
Parijs geboren. Hij werd pastoor 
van Argenteuil. Door den roem 
van godsvrucht getroffen, welke 
MARIA D'OIGNIES (zie dat artikel) 
had verworven, begaf hij zich 
naar de Nederlanden, in het 
klooster van dien haam, en 
werd aldaar regulier-kanonik. 
Hij volgde daarop de kruisvaar
ders naar het Heilige land, 
werd tot bisschop van Acco of 
Piolemaïs, daarna tot patriarch 
van Jeruzalem verheven, ver
kreeg den kardinaalshoed en het 
bisdom Frascati. Tot verschil
lende legatiën gebruikt, open
baarde hij daarbij even zoo veel 
begaafdheid als ijver. Hij over
leed te Rome in 1244, en beval 
dat zijn lijk zou vervoerd wor
den naar Oigliies, aan de Sam-
bre, in welk klooster hij, zoo 
als boven gezegd i s , den reli
gieuzen staat omhelsd had. Men 
heeft van hem: 1.° driehoeken 
der Oostersche en Westersclw 
geschiedenis, in het Latijn. De 
2 eerste verschenen te Douatm 
het licht, met het leven des 
schrijvers, 1597, en het derde 
in de verhandeling de Cruce 
van pater GRETZP- JACOMS 
BONGAISS heeft het eerste en liet 
derde opgenomen in de Gesta 
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Dei per 'Francos, Hanau,1611. 
Dom MARTENNE heeft een derde 
boek over de Oostersche geschie
denis doea drukken, verschil
lende van dat door GRETZER uit
gegeven , en heeft er vier Brieven 
van den zelfden prelaat bijge
voegd, welke nog niet in het licht 
waren verschenen; — 2.» Vie 
etc. (Leven der godvruchtige M&.-
RiA D'OIGKIES), voorkomende in 
dë Levens der heiligen van Su-
wus, en in de Acta Sanctorum. 
Het handschrift wordt nog. in 
het klooster van Otgnies be
waard j — 3.° Sermons etc.' 
(Leerreden over. de Emngeliën 
en Epistels), Antwerpen, 1575. 

VITBINGA (CAJKPEGIUS), den 16 
Mei 1659 te Leeuwarden ge
boren. [Na in zijne geboorte
plaats de school-wetenschappen 
te hebben doorgeloopen, begaf 
hij zich naar de hoogeschool 
van Franeker alwaar hij uitste
kende, vorderingen in de letter
oefeningen maakte, waarna hij 
aan de Leydsche akademie zijne 
studiën volbragt» Den 19 Au
gustus 1680 werd hij te Fra
neker tot hoogleeraar in de Oos
tersche talen beroepen, waarbij 
hij later nog de leerstoelen der 
godgeleerdheid en gewijde ge
schiedenis bekleedde. Een be
roep als hoogleeraar aan de uni
versiteit van Utrecht, had geen 
gevolg, eerst wijl het,in 1698, 
de goedkeuring van WILLEM III 
miste, en wijl hij zelf zulks later 

. na den dood van dien vorst van, 
de hand wees]. Hij overleed den 
•31 Maart 1722,aan eenenaan
val van beroerte. Hij heeft na
gelaten : l.n Cammcnlarium op \ 

ISAÏAS, 2 dl." in fol.; — 2." 
Apocalypseos amchrisis, 1719, 
in 4.»Ó; ~ 3.° Typus theologim 
practica, in 8.™-f — 4.0 Sy-
nagoga, vetus, in 4 . t 0 ; — 5.0 
Archisynagogus, in 4.toj —6.0 
De Decemviris otiosis synagoga, 
in 4. t0; — 7.° Observationes 
sacm, 1711, in 4. t 0; — 8.° 
Hypotyposis historice et chrono-, 
logioB sacm, in 8 J ° Vele de
zer godgeleerde werken schieten 
in naauwkeurigheid te kort; en 
in' alle zijn de sekte-vooroordee-
len merkbaar, het beste is zijn 
Commentarium op ISAÏAS , dat 
echter niet geheel vrij van ge
noemde gebrek-en was. 

VlTRINGA ( C A M P E G I U S ) , Z0Oft 
van den voorgaande, te Fra-
neker, den 24 Maart 1693 ge
boren, volbragt zijne studiën te 
Leijden en te Utrecht, en werd 
in 1716, in zijne geboorteplaats 
tot hoogleeraar in de godgeleerd
heid aangesteld, doch overleed, 
reeds den 11 Januarij 1723. Hij 
had zich gunstig bekend ge
maakt door eene Beknopte na
tuurlijke godgeleerdheid, Fra
neker , 1720, in 4 > — [Een 
neef van beide voorgaanden MAR-
TINÜS VITBINGA , eerst predikant 
te Zuidwoude, en vervolgens te 
Arnhem, was evenzeer een ar
beidzame protestantsche godge
leerde, en heeft in het Latijn 
èen uitvoerig werk in het licht 
gegeven over de Korte Stellingen 
van de Christelijke leer van 
C. VITMNGA den vaderj. 

VlTRBVIÜS (MARCÜS VlTKOVHI» 
PoLLio), te Formi, tfeass ba-
venhoofd van Gacla, w n*»*8 
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Verona of te Piacenza, zoo-als 
cenige geschiedschrijvers zulks 

.beweerd hebben, geboren, was 
bouwmeester van keizer AUGUS
TUS. Hij is ons enkel door zijne 
geschriften bekend, zoodat men 
geene bijzonderheden van zijn 
leven kan vernielden. Het werk 
over de bouwkunde, dat wij 
van hem bezitten, en dat hij 
aan AUGUSTUS opdroeg, is de 
eenige verhandeling van dien; 
aard, welke van de ouden tot 
ons is gekomen. Het geeft een 
gunstig denkbeeld. van het genie 
van deszelfs schrijver. De beste 
uitgave van dit werk is die van 
J. LAET , Amsterdam, 1649 in 
fol. Er bestaat eene Italiaansche 
vertaling van, metaanteehenin-
gen van den markies GALIANI, 
Napels, 1758, in. fol. | metpl , 
2.e uitgave, 1790. In het Fransch 
'is het werk van VITRUVIÜS ver
taald door PERRAULT , Parijs, 
1678 on 1684, in fol., [en door 
BIOÜL , met aanmerkingen, Brus
sel, 1816, in 4.*° Nog is.het 
overgezet in het Spaansch, Ma
drid , 1787, in fol., in het 
Engelsen, Londen, 1792,2dl.», 
gr. in fol., met platen, nieuwe 
vertaling door WILKINS, vooraf
gegaan door een geschiedkundig 
overzigt van den oorsprong en 
den voortgang der bouwkunde 
bij de Grieken, en met platen 
versierd, Londen, 1813—1816, 
2 dl,n, gr. in 4.t0 en gr» in 
f°l- De kabinetsraad AUG. VON 
RODE, }n Dcssau, heeft er eene 
goode Hoogduitsche overzetting' 
van geleverd, Loipsig, 1796]. 

VlTTEfcENT (JOANKES), te Dor-
mans, m Champagne, m 1655, 

geboren, maakte zicii beroemd" 
door zijnen geest, en zijne deug
den. Na zijne studiën in het 
collegie van Beauvais, te Parijs 
gemaakt te hebben, omhelsde 
hij den geestelijken staat, en 
volgde zijnen hoogleeraar op, in 
den leerstoel der wijsbegeerte. 
Hij onderwees vervolgens deze 
wetenschap aan den abbé PE 
LOÜVOIS, zoon van den minister 
van staat, die zijne verdienste 
wist te onderscheiden. Nadat 
hij in hoedanigheid van rector 
der universiteit van Parijs, Lo-
DEWJJK XIV, bij gelegenheid yan 
den vrede van 1697, had gecom
plimenteerd , was deze vorst er 
zoo zeer over voldaan, dat hij 
zeide: Nooit heeft mij noch re» 
devoering noch redenaar zooveel 
genoegen verschaft . . . . LODE- . 
WWK XIV bepaalde zich niet tot 
lofspraken; hij benoemde hem, 
op het einde van hetzelfde jaar 
1697, tot tweeden onderwijzer 
der hertogen van BOÜRGONMÖ, 
van ANJOU en van BERRI, zijne 
kleinzonen. Toen de hertog van 
Anjou, in 1700 koning van 
Spanje was geworden, nam hy 
hem mede, ,en bood hem het 
aartsbisdom Burgos, met eene 
jaarwedde van 8000 ducaten aan, 
ten einde hem aan zijn hof te 
verbinden; maar YJTTEMEKT 
wees beide met den moed eens 
christelijken wijsgeers van •de 
hand, en keerde naar Franlmli 
terug. Door den hertog van Or-
léans, tot tweeden onderwijzer 
van LODEWIJK XV benoemd, 
wilde hij noch abdijen noch pe-
neficiën aannemen, en nog min
der in de Fransche akademie 
plaats nemen. Deze onbaatzuch-
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tige priester, had de gelofte ge
daan, van, zoo lang als hij 
middelen van bestaan zou -heb
ben, geenerlei inkomen van de 
Kerk aantenemen. Het hof was 
voor hem eene ballingschap; hij 
verliet hetzelve in 1722, en ging 
in 1731 in zijne geboorteplaats 
sterven. De beroemde COFFIN 
vereerde hem met een grafschrift, 
waarin hij, de hoedanigheden zij
ner ziel waardiglijk verheft. De 
abbê YIXXEMENT heeft verschei
den werken in handschrift na
gelaten. De voornaamste zijrf: 
1.° Commentariën op verschei
den boeken van het oude Tes
tament} —; 2.o Entreiiens (Ge-
spreuken) over verschillende god
geleerde onderwerpen; —• 3.° 
Traite etc. (Verhandeling over 
de genade); — 4.''LosseStuhjes 
over kerkelijke aangelegenheden, 
en over de constitutie Unigeni-
tus, waarin de schrijver aantoont 
dat deze bulle eene dogmatische 
wet' i s ; — 5.° Réfutation etc. 
[Wederlegging van het godde
loos Stelsel van SPINOSA) en 
eenige wijsgeerige geschriften., 

* VITTOREIAI (ANDREAS), een 
geleerde Italiaan, te Bassano, 
in den Venetiaanschen staat,m 
1580 geboren, werd, na zijne 
eerste studiën in zijne geboor
teplaats te hebben gemaakt, in 
den ouderdom van 16 jaren, 
naar de universiteit van Padua 
gezonden. Hij ontving aldaar den 
doctoralen hoed in de godge
leerdheid , werd gedurende eeni-
gen tijd bij de bisschoppelijke 
adrninistratio, als synodaal-exa
minator gebruikt, en kwam ver
volgens te Home terug, alwaar 

zijno verdienste hem weldra.be-
kend maakte.' Hij was zeer 
ervaren in de kerkelijke geschie
denis en in de zedekundige god
geleerdheid , en werd dikwerf 
geraadpleegd. TiRABosem be
schouwde hem als Oen' der ge
leerdste mannen van zijnen tijd. 
URBANUS VIII droeg hem eene, 
bijzondere achting toe. In 1547, 
werd hij benoemd tot kanonik-
penitentiarius der hoofdkerk van 
Padua; maar hij wees dit be
neficie van de hand, uit zucht 
voor de studie en zijne onaf
hankelijkheid. Hij heeft veel 
geschreven in het Italiaansch en 
in het Latijn. Men heeft van 
hem op d'e Geschiedenis der 
Paussen en kardinalen van CIA-
CONIÜS, aanteeheningen en ver
beteringen, welke die van OJ> 
DOIM voorafgaan. Hij zette deze 
geschiedenis voort van LEO XI 
tot URBANÜS VIII, en gaf zulks 
in 1630 in het licht. Hij is de 
schrijver van verscheiden andere 
werken, waarvan de voornaamste 
zijn: 1.° La Storia de' giuMlei 
pontifici, Rome, 1725;_ •—_2.° 
De, angelorum enstodia, libri duo, 
m' quorum altero angelorum mi-
nisteria eas sacris Utteris reeen-
sentur; in altero universum cus-
lodice argumenlum explicahir, 
Padua, 1605, aan Paus PAULÜS V 
opgedragen; - Sf Mla cus-
todia dcgli angeh: breve tral-
tato per persene spirhuah, Ye-
netië,ie26y~4.°4nnotasioni 
nette lezzioni della divmascnt-
tura dell' ojfizio dell' angclo 
custode, in 8.vo; - 5.» m 
Sanclo ecclremce unctioms sacrj*o 
mento, Padua, 1609;'~; 
In Mammie Martini '-" 
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Navarri notm et appendices, 
Venetië 1610; — 7.» De' mi-
'msteri ed operazioni angeliche; 
— 8.° In apkorismo confessari-
vrum Emmanuelis. annotationes, 
Brescia, 1609; — 9.° Iriin-
structiones sacerdotum card. To-
letiannotationes, Venetië, 1604; 
— 10.° Gloriose memorie della 
beatissima Verginemadre di Dio, 
Home, 1626; — 11." In li-
brum de officio curati Joannis 
Baptistce PosseviniNolce, Venetië, 
1612 en 1618; — 12.° In 
libellum de saeramenlo ordinis 
Martini Furnarii Notce, Venetië, 
1612, en Rome 1625; — 13.° 
Orazione Funerale in lode del 
cardinale Flaminio Piati, Rome, 
1613; — 14.o Carmind, bene
vens verscheiden in handschrift 
gebleven werken. JOANNES BAP-
TISTA VERCI heeft het Leven van 
VITTORELLI, alsmede een verslag 
zijner werken in 'de Scrütori 
bassanesi, 1.<> dl. blz. 57 me
degedeeld. 

VITTORI (GREGORIBS), een Je-
suit, den 25 Mei 1714, te 
Cori, eene zeer oude Itaïiaansche 
stad, in de CampagnadiRoma, 
geboren, begaf zich in 1730, 
in de maatschappij van JESUS. 
Met het onderwijs der logica in 
het Romeinsch collegie belast, 
droeg hij er niet weinig toe bij 
om er de oude spitsvindigheden, 
3e nuttelooze geschilpunten uit 
te verbannen, en er eene nieuwe 
leerwijze intevooren. Van deze 
betrekking ginghy over tot eenen 
leerstoel der zedekunde, en la
ter cler polemische godgeleerd-
neid, Laatstgenoemde bekleedde 
mj gedurende vijftien jaren , en 

maakte van de ketterijen, voor
namelijk van die, welke in,de 
laatste jaren ontstaan waren, 
het voornaamste onderwerp zij
ner lessen. Bij de vernietiging 
zijner orde, nam hij zijnen in
trek in het pensionaat van JESÜS, 
en overleed in hetzelve den 24 
Januarij 1795. Men heeft hem 
te danken: Inslitutiones phi-
losophicm, .carminibus" illustra
tor , Rome, 1767; deze onder-
rigtingen zijn in 12 boeken 
verdeeld, en de dichters, welke 
in de laatste tijdon het best in 
het Latijn hebhen geschreven, 
zouden deze verzen volgaarne 
voor de hunne erkennen'.-

VITTORIA (ALEXAÜDER) , te 
Trente, in 1525 geboren, leerde 
de beeldhouw- en bouwkunde in 
de school van SANSOVINO. Hij 
muntte vooral uit in de beeld-
houwkunde, en behoefde in 
zijnen tijd enkel te wijken voor 
MiCHAëL ANGELO BOONAROTI. Men 
ziet verscheiden zijner werken 
te Venetië, zoo wel in de open
bare gebouwen/, als in de pa
leizen der adellijken van Padna, 
Verona, Brescia; 'ook andere 
steden van Italië bezitten ver
scheiden derzelve. Hij overleed 
in 1608. Zijne bouwkundige 
werken hebben slechts eene mid
delmatige verdienste. 

ViTüs. — Zie WHITE. 

VIVA (DOSUNICÜS), in de pro
vincie Otranto, in 1648, geboren, 
begaf zich, in 1663, te Napels 
in de maatschappij van JESÜS. 
Na gedurende twintig jaren m 
genoemde stad de godgeleerdheid 



5 te hebben onderwezen, en ge-
É durende vijf jaren de studiën te 

hebben geregeld, bestuurde hij 
j' het collegie van Napels, en ver-
: volgens de geheele provincie. 
•• Hij was een voorbeeldig en werk-
, zaam man, die door zijne ge-
l'; leerdheid en voorzigtigheid, de 

achting van een aantal prelaten 
', verwierf. BENEDICTOS XIV spreekt 
l in zijne werken over hem als 
'' over eenen bekwamen godge-
; leerde. Hij heeft verscheiden 
\ geschriften vervaardigd: een om 
\ de veroordeeling der 101 stel-
) lingen van.QoESNEL teregtyaar-
j digen, een ander, om door de 
\ kerkvergaderingen, en door de 
( vergaderingen der geestelijkheid 
\ van Frankrijk, te bewijzen, dat 

als de Paus heeft gesproken, 
en de verspreide Kerk in zijne 
uitspraak berust, het niet ge-

'oorloofd is zich op een toekom
stig concilie te beroepen (zie 
Pius II en JULIANUS VAN Eet ANA) J 
een derde om aan te duiden in 

i welken zin zijn veroordeeld, 
f de door ALEXANBER VII, ALEX-

ANDER VIII en INNOCENTIUS XI 
! gedoemde stellingen. 

VlVALDI (JOANNES LoDEWUK.),; 
een dominikaner, te Mondovi, in 
Piémont, uit eene adellijke fa
milie van Genua geboren, werd 
in 1519, bisschop van Arba, 
een der eilanden der kusten van 
Dalmatië, in de Adriatische zee. 
Men heeft van hem: 1.° eene 
geachte verhandeling, De veri-
tate contrilionis, of Vem con-
tritionis Prmcepta, in 8 J ° J — 

| 2.o zeven andere kleine verban-. 
i delingen, gezamenlyk in het 

licht gegeven onder den titel 
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van Opus regale,.Lyon, 1508, 
in 4.*° Deze godvruchtige en 
geleerde prelaat overleed in*zijn 

"diocees, dat hij gesticht en voor
gelicht had. 

VIVANT (FRANCISCÜS), leeraar 
van het gesticht en de maat
schappij der. Sorbonne, pastoor 
van St. Leu, daarna penitcnli-
arius, 'groot-vikaris," kanonik , 
enz., der kerk van Parijs, zijne 
geboorteplaats, en kanselier der 
universiteit. Hij droeg veel bij 

, tot de vernietiging van Port-
Royal, en tot de vestiging der 
priesters "van den- ïï. FRANCISCÜS 
VAN SALES te Parijs. Men heeft 
van hem: l.o Traite 'etc. (Ver-
bundeling tegen de meerderheid 
der benefieten), in het Latijn, 
1710, in 12.«">- — 2.0 Traite 
etc. (Verhandeling tegen de wet
tigheid der Anglikaansche wij
dingen);— 3.o Hij had ook 
grootelijks deel aan den Brevier 
en. het missaal van den kardi-

' naai DE NOAILLES. Hij is ook 
de vervaardiger van verscheiden 
Lofzangen, collecten, en van 
eenige Hymnussen. De abbé VI
VANT overleed te Parijs, in 1739, 
in den ouderdom van 77 jaren, 
na gedurende zijnleven den groot
sten roem van godsvrucht en. 
kunde te hebben genoten. 

VIVENS (FRANCISCÜS, ridder 
DE), te Clairac (Fr. Lot el Ga-
ronne dep.4), in 1700 geboren, 
beoefende met het beste gevolg 
de natuurkunde en natuurlijke 
historie. Hij stond in briefwis
seling met verscheiden gelecnfen 
der hoofdstad en van wwaw* 
landen, en was lid van vers&nh 
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lende geleerde genootschappon. 
Hij J s in zijn geboorteland in 
1780 overleden. Men heeft van 
hem de volgende werken: 1." 
Mêmoire etc. {Verhandeling over 
de vlugl dei" vogelen); — 2.° 
Observalions etc. (Betrachtingen 
over de verschillende middelen 
ter ondersteuning van den land
bouw in Guyenne), 1744,1703, 
2 dl.», in 12.m°; — 3.° Nou
velle etc. (Nieuwe theorie der 
beweging), Londen, 1749, in 
8s°; —4.o Essai etc. (Proeve 
over de beginselen der natuur
kunde) , Bordeaux, 1743, in 
12.«n<> 

VlVÈS (JOANNES LODEWIJIC), t6 
Valcncia in Spanje, in 1492 
geboren, onderwees te Leuven, 
met algemeenen bijval de schoone 
letteren. Van daar stak hij naar 
Engeland over, alwaar hij belast 
werd met het onderwijs van het 
Latijn , aan MARIA , koningin 
van Engeland, dochtervan HEN
DRIK YIII. Deze vorst stelde zoo 
veel belang in den geleerden 
Spanjaard, dat hij zich met de 
koningin, zijne echtgenoote, 
naar Oxford begaf, enkel met 
het doel, om zijne lessen aan-
tehooren; doch, ondanks zijne 
achting, hield hij hem, gedu
rende zes weken (en niet zes 
maanden, zoo als DU PIN en Ni-
CERON zeggen) gevangen, wylv 
nU openlijk en in geschrift," 
zij Re echtscheiding met CATIIA-
RINA VAN ARAGON had durven 
afkeuren. Nadat VivÈs zijne 
vrijheid had terugbekomen, be
ga* hij zxéh naar Brugqe, al
waar hi| in U 2 4 , metMAROA-
RETHA YALDUARA in den echt 

was getreden, en overleed al
daar, als een opregte'catholijk, 
in 1540. Men heeft van hem: 
1.° Conimenlariën op de boeken 
der Stad Gods, van den H. Au-
GUSTIKHS , waarvan de leeraars 
van Leuveii zoowel als de inqui
sitie van Rome, eenige plaatsen 
censureerden. Daar hij eenen 
al te hoogen prijs op de hei-
densche deugden stelde, zoo 
plaatste VIVÈS in den hemel 
CATO, WUMA, CAMHXÜS enz.; 
maar men mag vooronderstellen, 

1 dat zulks slechts eene voorbij
gaande dwaling, de vrucht eener 
geestdrift van eenen oogenblik 
is geweest (zie COLLIÜS, ZENO); 
— 2.o eene oordeelkundige en 
geleerde Verhandeling over het 
verval der hunsten enwetenschap-
pen; — 3,° eene Verhandeling 
over de godsdienst; .— 4.° ver
scheiden andere WerJcen, geza
menlijk uitgegeven te Bazel, 
1555, 2 dl.» in fol. BDDÉ, 
ERASMUS en VIVÈS werden voor 
de geleerdste mannen hunner 
eeuw gehouden, en waren als 
het driemanschap van het ge
bied der letteren; maar VIVBS 
moest onderdoen' bij den eerste 
in geest, en bij den tweede in 
geleerdheid. Zijn stijl is vrij 
zuiver, maar hard en dor, en 
zijne critiek dikwerf gewaagd. 

VlVIANI (VlNCENTIUs), te Flo-
rence, in 1622, uit eene adel
lijke familie geboren, leefde van 
den ouderdom van 17 tot 20 
jaren, met GALILÉÏ, en legde 
zich bijzonder toe op de beoe
fening der wiskunde. FËRDINAND 
H . groot-hertog van Florence, 
belastte hem met verschillende 
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der, Ie Lyon, in 1657geboren, 
kwam jong té Parijs, en had 
LEBRUN tot meester. Deze be
roemde kunstenaar' ontwaarde 
weldra den aard van het talent 
zijns kweekelings, en raadde 
hem aan zich op het portret 
toeteleggen. ViviEN* volgde de
zen raad, die hem even zoo 
nuttig als roemrijk werd. Hij 
muntte. uit in het schilderen 
met pastel, • en 'niet tevreden 
van getrouwelijk de uitwendige 
trekken voortestellen, kon men. 
uit zijne portretten, als 't ware, 
het karakter der personen lezen, 
welke hij afmaaide. Men heeft: 
van hem in pastel, portretten, 
ten voete uit , welke hij zoo 
wèl met zinspelende figuren'wist 
te verfraaijen, dat verscheiden 
dier portretten, bijna zoo vele 
verdiensten hadden als geschied
kundige schilderijen. Vivresf had 
bij herhaling de eer leden van" 
de koninklijke familie afteschil-
dêren, en LODEWWK XV gaf 
hem eene 'huisvesting in het 
gesticht der Gobelins. De keur
vorsten van Beijeren en Keulen 
heriepen hem achtereenvolgend 
aan hunne hoven, en benoem
den hem tot hunnen eersten 
schilder. Hij overleed te Bonn, 
in het keurvorstendom Keulen, 
in 1735. 

onderhandelingen, hetwelk hem 
echter niet belette zijnen smaak 
voor zijne geliefkoosde studiën 
optevolgen. Hij overleed in 1703. 
» Hij bezat, zegt FONTENELLE , 
die onschuld en die eenvoudig
heid van zeden, welke men ge
woonlijk behoudt, wanneer men 
minder omgang met de men-
schen, dan met de boeken heeft; 
en hij had niet die stroefheid, 
en eene zekere ruwe trotschheid, 
welke vrij dikwijls het gevolg is 
van den omgang met boeken, 
zonder dien met menschen." 
Tot zijne werken behooren: 1,°. 
Nasporingen betrekkelijk ARIS-
TEÜS , 1701, in fol., vol ge
leerde aanmerkingen over de 
kegelsnede; hjj beweert te raden, 
hetgene wat ARISTEÜS over de 
meetkunde geschreven had, en 
in zeker opzigt dit verloren werk 
te doen herleven; — 2.°•De 
maximis et Minimis geometïica, 
divinalio, in quintum conicorum 
Apottmiï Pergcsi adhuc deside-
ratum, 1659, in fol. [ook het 
4.e boek van APOLLONIUS uit 
Perga, die omtrent 220 jaren 
v<5ór onze, tijdrekening leefde, 
werd voor verloren gehouden. 
Toen nu na verloop van eenigen 
tijd het geheele werk van APOIAO-
NIÜS, in de boekerij te Florence 
ontdekt werd, zag men, bij ver
gelijking , hoe juist VIVIANI het 
gevoelen van dezen Griekschen 
wiskundige getroffen, ja zelfs 
nog duidelijker ontwikkeld had] ; 
— 3.o Enodatio Problematum 
univerms geometrispropositorum 
« Claudio Commiers, 1677, in 4 > 

* VIVIEN (JOZEF) , een schil-
XXIV DEEL. F 

VIVIERS (EMMANUEII DE} , een 
-Kapucijn, in de provincie van 
Toulouse, lid der akademie van 
wetenschappen dier stad, en 
corresponderend lid van die van 
Parijs, was even nuttig voor 
de godsdienst als voor de we
tenschappen. De zonnewijzers-

f . : ' 
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kunde (gnotnonica) en de ge-
zigtkunde (optica) waren zijne 
gelief koosde bezigheden. Hij heeft 
over beide deze deelen der na
tuurkunde eenige belangrijke en 
zeldzame werken geleverd. Hij 
overleed te Toiilmse in 1738. 

VIVIERS. — Zie BROGNY. 

VIVONNE. — Zie ROCHECHOÜ-
ART (LODEWIJK VLCTOR DE). 

VLADERACCUS (CHRISTOMORÜS), 
een geleerde letterkundige in 1526 
te Geffen, bij 'sHertogenbosoh, 
geboren'., was eerst bestuurder 
der scholen te Amersfoort, %a 
onderwees vervolgens gedurende 
veertig jaren, te 's Hertogenbosch, 
het Latijn,, het Grieksch en het 
Hebreeuwsch, en vormde hij 
een aantal kweekelingen voor de 
schoone letteren; hij was niet 
minder bezorgd, om hen tot 
godsdienst en deugd opteleiden. 
Hij overleed den 15 Julij 1601, 
en heeft nagelaten: 1.° Polyo-
ninia Ciceroniana, Rouanen, 
1625, dit is eene verzameling 
van spreekwijzen aan CICERO 
ontleend 5 -— 2.° Flores Plauti 
cum scholüs. — JOANNES en PE
TRUS , zijne zonen en de erfge
namen zijner talenten, hebben 
verscheiden werken in het licht 
gegeven, die hunner kunde en 
hunnen godsdienstzin evenzeer 
tot eer verstrekken. PETRUS , 
eerst taaimeester te 's Hertogen
bosch, daarna pastoor in een 
d°rP fbij die stad, overleed in 

t VLAMING (PIETER) , te Am-
sterdam, den 29 Maart 1686 

rir -V L E. 

geboren, beoefende met het beste 
gevolg de oude letterkunde en de 
Hollandsche dichtkunst 5 in de 
laatste \yerd hij voorgelicht door 
zijnen vriend en kunstbroeder 
JOAKNES B A F H S T A W E L L E K E N S . 

In 1719 werd VLAMING boek
houder der Oostindische* maat
schappij , ter kamer Amsterdam; 
ofschoon de waarneming dezer 
betrekking veel tijd vorderde, 
yond hij echter nog snipperuren, 
om zich met zijne geliefkoosde 
dichtoefeningen en, de daarmede 
vermaagschapte wetenschappen, 
bezig te houden. De vruchten 
dezer oefeningen waren: 1,° eene 
uitgave van SPIEGHELS Hertspie
gel en andere Zedeschriften, 

. met het leven des dichters en 
belangrijke aanteekeningen ver
rijkt,* — 2,° Rederijklmistvm 
DAVIP VAN HOOGSTRATEN; — 3.° 
Arcadia van SANNAZARIDS. Hij 
ondernam ook eene uitvoerige 
Beschrijving van Amsterdam, 
welke echter zijn plotselijke dood, 
den 2 Februari) 1733 voorge
vallen, hem belette ten uitvoer 
te brengen. Behalve met het 
Latijn en Grieksch , was VLA
MING met de .meest gebruikelijke 
levende.talen bekend. 

VLEUGHELS (NICOLAAS)", een 
Vlaamsen schilder, heeft zich 
bijzonder toegelegd op de manier 
van PAULUS VERONESDS. Zijne 
talenten, zijn geest en zijne 
geleerdheid, die hem in betrek
king bragten met de geleerden 
en kunstenaars, deden hém door 
den koning van Frankrijk be
noemen , tot directeur der ko
ninklijke akademie van den hei-

I ügen LUCAS, te Rome gevestigd, 

file:///yerd
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en tot ridder der orde vanden 
H. MICHAÖL. Hij overleed in 
laatstgenoemde stad, in 1737, 
in den ouderdpm van 68 jaren. 

.VLIERDEN (LAMBERTÜS DE), in 
1564, volgens sommigen te Her
stal, en volgens anderen te Her-
malle, het eerste een vlek, en 
het andere een dorp, in de Bel
gische provincie Luik, geboren, 
volgde [na te Aken en te Keulen 
zijne studiën gemaakt te hebben] 
gedurende eenigen tijd de loop
baan der "wapens; maar, zoo als 
hij zelf, in zijne gedichten zulks 
getuigt, van dezen staat afkee-
rig geworden zijfidë, legde hij 
zich toe op de regtsgeteerdheid, 
en bezocht gedurende by na vijftig 
jaren, de pleitzaal, zonder daarom 
de dichtkunst te verzuimen, 
voor "welke hij Veel aanleg bezat. 
Men heeft van hem: Ifi Lof
dicht op ERNST en FERDINAND 
VAN BEWEREN , bisschoppen van 
Luik, in het Latijn, Luik, 1613, 
in s.vo; _ 2.o De XXXII Tri-
bubus opificum civitatis Leodien-
sis, 1628, in 8.vo; - , 3.° 
Fasti magistralës civitalis Leo-
diensis; — 4.° Edicla nmmorum 
omnium quorum usus in civitate 
Leodiensi, et vicinis provinciis 
ab anno 1477 ad annuml625, 
Luik, 1623, in 4.*>j — 6.° 
Verscheiden Losse Gedichten. Zij
ne poëzij is duidelijk en vloeijend, 
en zyne proza-krachtvol. 

• ' t VLIET (WILLEM VAN), een 
schilder, te Mflia 1584 geboren, 
stamde uit de oude adellijke 
familie van VAN DER VOORT. Hij 
beoefende in het begin de his-

torieele genre, en onderscheidde 
zich in $ezelve op eene grootsche 
en losse wijze; maar de zucht 
aaar winst, deed hem dit vak 
verlaten, om zich op het por
tret toeteleggen, waarin hij veel 
rpem behaalde; hij overleed in 
1642. •— HENDRIK VAN VLIET , 
zijn neef en kweekeling, schil* 
derde met denzelfden goeden 
uitslag, historische stukken, 
landschappen en perspecliven. 
—-JOANNES GEORGE VAN VLIET, 
een Hollandsche graveur, heeft 
zeer goede platen nagelaten, 
onder anderen: de Hi HIERQNÏ-
MDS , in eene Spelonk, JLOTH en 
zijne dochters,''. volgens REM* 
BRANDT. 

VOECHT Of VOECQTIÜS (GlLLEs), 
regulier kanonnik van de Pre-
monstratenser-orde, in de abdij 
van Everbeur oï Ever boden (Aver-
bodiwn), in de Luiksche-Kempen, 
een leerling van GODFRIED WEN-
DELIN, en, even als hij, een 
beoefenaar der geschiedenis en 
oudheden van zijn land, over
leed den 13 Junij 1653, na 
gedurende 45 jaren den post van 
provisor te hebben waargenomen. 
Hij heeft verscheiden werken 
nagelaten, welke men in hand
schrift bewaart in de abdij van 
Everboden: 1.° Historia episca-
patuum totkis mundi; — 2.° 
Gommenlariuto de Jure abbalim; 

3,o De comitatu Lossensi in 
Tmg'ria et Taxandria. De abbé 
GHGSQUIÈRE heeft een gedeelte 
van dit laatste werk in het HcW 
-rpceven in de Acta Sanctorte* 
Wgii, 1.' dl..bh. 299. 

2 
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c VOET Of VOETIÜS (GWSBERTUs), 
een Nederlandsche godgeleerde 
te Heiisden, den 3 Maart 1588 
geboren, ontving zijn eerste on
derwijs van den rector zijner 
geboorteplaats 5 FRANCO OJDULPHI, 
onder -wiens leiding hïjaanmer? 
kelijke vorderingen in de Griek-
sche en Latijnsche talen maakte. 
Na te Vlijmen en Engelen, in 
Noord-Braband, als protes-
tantsch predikant te zijn werk
zaam geweest, werd hij in de
zelfde betrekking naar zijne ge
boorteplaats beroepen; in 1629, 
tijdens het beleg van 's Herto-
genbosch, bekleedde hij den post 
van veldprediker, bij het leger 
van den veldmaarschalk, graaf 
WILLEM VAN NASSAU. In 1630 
deed hij met eenigen zijner sekte 
eene uitdaging aandeCatholijken, 
die door JANSEMÜS, later bis
schop van Iperen, werd aange
nomen; daar echter TOET on^ 
getwijfeld vreesde, om met eenen 
zoo geleerden man in het strijd
perk te treden, zoo koos hij 
den aftogt. JANSERIUS gaf bij 
deze gelegenheid in het licht: 
Alexipharmacumpro Civibus Syl-
vwducensibus, Leuven, 1630, ten 
einde de burgers van 's Hertogen-
losch lë waarschuwen tegen de 
snorkerijen hunner predikanten. 
Het lustte aan VOET Aanteehe-
ningen op het werk van JANSE-
WHJS te maken," die dezelve be
antwoordde met zijn SpongiaNo-
tarum quibus Aleocipharmacum 
**sP£ïsit

 GISB. VOETIÜS, Leuven, 
1631, in 8,™: een werk dat 
VOET met schande overlaadde, 
en aan JAHSIHIUS tot groote eer 
verstrekte. In 1684, werd VOET 
verkozon, om te Utrecht de Oos-

tersche talen en de godgeleerd
heid te onderwijzen, en hij over
leed in die stad in November 
1676. Hij was de gezworen vijand 
der wijsbegeerte vanDEscARTES, 
dien hij, in tegen hem verdedigde 
thesis, van ongodisterij beschul
digde. De Overheden van Utrecht 
gaven hunne goedkeuring aan 
de beweringen van VOET , eri 
veroordeelden twee verdedigende 
brieven van DESCARTES. Ook 
werd hij in groote geschillen met 
GOCCEJOS (zie dat artikel) gewik
keld , en vormde, even als deze 
eenen aanhang, naar hem Foe-
tianen genaamd, die steeds in 
openbaren strijd met de Cocce-
anen. waren. Zijne werken zijn: 
1.D "Exercitia el Bibliotheca 
studiosi theologi, , Groningen, 
1652'; — 2.° Politica ecclesi' 
astica, Amsterdam, 1663, 4 
dl.n , in 4.tö; — 3.° Diatriba 
de cwlo beatoram, etc., en eenige 
andere geschriften. — Zijn zoon 
PADLÜS VOET, den 7 Junij 1619, 
te Beusden geboren, onderwees 
achtereenvolgend te Utrecht de 
•logica ^ de bovennatuurkunde, 
en het burgerlijker egt, en Over
leed aldaar in 1667, na zich 
door de volgende werken bekend 
te hébben gemaakt: 1.° De du- . 
élite licitte et illicitis, Utrecht, 
1644,- in 12.m«, waarin, onder 
eenige ware beweringen, er 
een aantal valsche voorkomen; 
— 2fi De usu juris civilis et 
canonki in Belgio unito,1658, 
in 12.»°; — 3.o De jure mili-
tari, 1666, in 8.™; •— 4.°, 
Gommentarius in Instüutiones 
impériales, Gorinchem, 1668, 
2 dl.» in 4.t°; — 5-° De mo-
bilium et immobilium natura, 
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Utrecht, 1666, in S.™ — JOAN-
KES VOET, zijn zoon, te Utrecht, 
dën 3 October 1647 geboren, 
was achtereenvolgend hoogleer
aar in de regtsgeleerdheid te 
Herbom, te Utrecht en te Ley-
den, in welke laatste stad hij 
den 11 September; 1714. over
leed : hij heeft nagelaten Aan-
teekeningen op de Pandecten, 
's Gravenhage, 1698—1704, 2 
dl,«, in fol. Er bestaan wei
nig regtsgeleerde werken, die 
eene meer algemeens achting 
genieten. 

VOËTS (MEXCHIOR), een Duit-
sche regtsgeleerde der 17.e eeuw, 
raad van den palts-keurvorst Jo-
HANN WILHELM, bewaarder der 
handvesten van het hertogdom 
Gulïk, heelt in het licht gege
ven : 1..° Historici $uris civilis 
Juliacensium' et Montemium, 
Keulen, 1667, in fol., en Dus-
seldorp, 1694 en 1729; — 2.° 
Tractatus ad observationes feu-
Mes, Dasseldorp, 1720, in fol. 
en verscheiden andere regtsge
leerde werken, in het hoogduitsch. 

f VOGLER (GfiORGE JOZEF), 
een beroemde Duitsche toonkun
stenaar, den 13 Maart 1749 te 
Wursburg geboren, alwaar zijn 
vader het beroep van luitmaker, 
uitoefende. Tot den geestelijken 
slaat bestemd, ontving hij m het 
ouderlijke huis, eene eerste let
terkundige opvoeding, beoefende 
vervolgens het kerkeüjke regt 
in het seminarie van Hamberg, 
en ontving later de II. wijdingen. 
Zijn' gelukkige aanleg yoor.de 
toonkunst ontwikkelde zich zeor 

F * 

Vroeg: in den (ouderdom van 
zeven jaren muntte hij reeds 
uit op het .klavier (de piano was 
nog niet bekend), en dertien 
jaren oud zijnde, componeerde 
hij verscheiden stukken voor dat 
instrument, en voor het gezang, 
die bij de beminnaars der mu-
zijk grooten bijval vonden. In 
1773, kwam hij te Manheim in 
kennis met den palts-keurvorst 
KARL THEODOR, die hem de. 
middelen verschafte, om zijne 
talenten in Italië verder te gaan 
ontwikkelen. VOGLER begaf zich. 
eerst naar Bologna, alwaar hij. 
het Contrapmto onder-den be
roemden MARTINI begon te be
oefenen j maar daar hij in het 
stelsel van dezen meester geen 
behagen vond, zoo begaf hij 
zich. naar .Ptówa, [bij, pater VA-
LOTTI, van welken meester hij 
weldra een der beste kweeke-
lingen werd. Hij oefende zich 
hier ook nog verder in de god
geleerdheid. In 1775, te man
heim teruggekeerd, werd hem 
aldaar het bestuur over de keur-
vorstelijke kapel opgedragen; hij' 
rigtte er tevens eene muzijk-
school op, die een aantal kwee-
kelingen, uit alle deelen van 
Duitschland tot zich lokte; hij 
hield in dezelve openlijke en 
kostelooze voorlezingen over de 
toonkunst, waarin hij deze kunst 
voor de meest beperkte verstan
den begrijpelijk maakte. Tan 
1780 tot 17S6 doorkruiste hij 
Europa in alle rigüngen, be
zocht Duitschland, Frankrijk, 
Holland, Denemarken,Zweden, 
Engeland, Spanje, en zou zelfs, 
volgens GERBER, zijne togteiW1 

3' - • •> 
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in Azië en Afrika hebben voort
gezet , hetwelk echter niet waar
schijnlijk voorkomt. Alom bragt 
zijne begaafdheid als orgelspeler • 
en de verbazende gemakke
lijkheid, met welke hij op, on
verschillig welk thema, impro
viseerde, wekte alom de geestdrift 
der aanhoorders. Hij eindigde 
gewoonlijk zijne concerten, met 
hetgene, wat hij eene muzikale 
schildering noemde, dat is een 
muzijkstuk, geschikt om een 
onderwerp tot het gebied der 
schilderkunst behoorende, op 
eene levendig gevoelige wijze 
voortestellen, zoo als onder an
deren, het op- en ondergaan der 
zon, een Storm, een Zeegevecht, 
het Instorten der muren van-
Jericho, het trappen der rijst 
in Afrika, enz. enz. Deze soort 
van zamenstellingen haalde hem 
van eenige critici, het verwijt 
van kwakzalverij op den hals. 
In 1787, tot kapelmeester van 
het hof van Zweden benoemd, 
begaf hij zich naar Stokholrn, 
en, in het volgende jaar, werd 
hij directeur der muzijk van de 
opera dier stad. In 1790, vond 
hij een nieuw orgel uit, welks 
toonen op eene treffende wijze, 
die van de verschillende blaas-
en snaar-instrumenten, welke in 
de zamenstelling van een volle
dig orkest voorkomen, nabootsen. 
Dit instrument, waaraan hij den 
naam van Orchestrion gaf, is 
voorzien van vier klavieren, elk 
van 63, en een pedaal van 39 
tangenten 0f toetsen, en heeft 
hoven 41e tot dusverre bekende 
soorten van orgels, het groete 
voorregt, dat al de toonen van 
üeszelis dtapason (harmonie en 

G. 

accooorden der octaven), voor 
het cressendo en diminuendo 
vatbaar zijn. YOGLER vervaar
digde 2elf twee orehestrions: 
een derzelve stond hij af aan 
de maatschappij der concerten 
te Londen, en het andere aan 
de kerk des Verlossers te Kop* 
penhagen. Deze uitvinding heeft 
opgang gemaakt: en er bestaan 
tegenwoordig een aantal orehes
trions in Duitschland en Frank
rijk. . Daar het luchtsgestel van 
Stokholm, de gezondheid van 
YOGLER eenigzins ondermijnd 
had, zoo nam hij in 1810,den 
post aan van hoogleeraar in de 
toonkunst aan de universiteit 
van Praag, en later viel hem 
die van kapelmeester van het „ 
hof van Darmstadt ten deel, 
eene soort van Sinecura,, waar
van hij tot aan zijnen dood, 
den 25 September 1814 teDarm-
stadt voorgevallen, titularis bleef. 
Men-heeft van hem een aantal 
compositiën, die zich algemeen 
onderscheiden, door even zoo 
eenvoudige, als krachtvolle en 
edele melodiën, door eene rijke 
en geleerde harmonie, en 'eene 
instrumentatie, die steeds me
dewerkt, om het heerschende 
kenmerk van het stuk te doen 
uitkomen , hoedanigheden, die 
men in de Duitsche muzijk 
zelden vereenigd vindt. Ziehier 
de titels der werken van VOGLER, 
die den meesten bijval hebben 
gevonden: 1.° HermannvonViiM, 

— 2.o Castor und Pollux; ^— 
3.° Gustav Vasa, groote opera's; 
— 4.o Samori, kluchtige opera 5 
—• 5.o drie vierstemmige Missen, 
met orgel-accompagnement 5 en 
6.0 eene Bequiem-Mis, mot groot 
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orkest; — 7.° Overture en tus-
schenbedrvjven voor liet treurspel 
Hamlet van SHAKESPEARE; — 
8.° verscheiden Symphoniën, en 
9.° een Concerto voor twee pi
ano's.^ Zijne theoretische wer
ken zijn: l.o Leerwijze voor het 
orgel, Manheim, 1776, in tol.; 
— 2.° Handleiding voor de har
monie, Praag, 1802; — 3.° 
Leerstelsel voor het Gregoriaansch 
of kerhgezang, Praag , 1804, 
in 4 . t o ; — 4.° Verhandeling 
over het muzikaal gehoor, Leip-
Mg, 1806, in 8.v° enz. enz, 
VOGLER was lid der maatschappij 
van JESUS, kamerheer desPau-
ses, ridder der orde van de 
gouden spoor {Spanje), en van 
verdiensten {Hessen), Hij heeft 
uitmuntende kweekelingen ge
vormd , Van 'welke wij enkel 
zullen behoeven te noemen: 
KAREL MARIA VONWEBER, MEI-
JERBEER, en den baron DEPOISSEL. 

YOGIERUS (YALENTIJJN HEN
DRIK) , hoogleeraar in de genees
kunde te Helmstad, werd in die 
stad in 1622 geboren, en over
leed in dezelve in 1677, met 
den roem van een'diepzinnigen 
geleerde. Men heeft van hem: 
1 fi eene Opgave van goede schrij
vers in allerlei vakken, in het 
Latijn. Bit werk is onvolledig; 
maar MEIBOMIUS heeft er eene 
uitgave van geleverd, Helmstad, 
1691 en 1700, in 4.*o, met j 
aanmerkingen en bijvoegselen, 
die hetzelve nuttig kunnen ma
ken; ~ 2.° Instututionum phy-
siologicarum lïber, 1661, in 4. t0; 
— 3.o Diwticoruin commentarius, 
1667, in 4.toj — 4.» De nahtrali 

in bonarum doctrinarum studia 
propensione, deleclu ingeniorum, 
studiorum hodiemorum corrup* 
telis, earumque 'causis, disserta-
tiones quinque, 1672, in 4.t<>; 
~~ 5,° Physiologice histories pas-
sionis Jesu Christi, 1673, in 
4,to; — 6,o J)c valehidine ho* 
minis cognoscenda liber, 1674, 
in 4.t°; — 7.° De rebus natu' 
ralibus et medieis quarum in 
scripturis sacris fitmentiOyCom* 
mentarius, 1682, in .4.*° 

VOIGT (GODEFRIDÜS) , een lu-
thersche godgeleerde» in Mes
sen geboren, werd rector der 
school van Gustrow', daarna van 
die van Hamburg , en overleed 
in .den bloei zijner jaren, in 
1682. Men heeft van hem eene 
Verhandeling wer de altaren 
der oude christenen, Hamburg, 
1709, in 8.w, en verscheiden 
andere werken in het Latijn» 
Men ziet dat hij niets had laten 
ontsnappen van hetgene wat hij 
in de oude schrijvers, betrek
kelijk de door hem behandelde 
onderwerpen, gevonden had. 

VOKENON (CLAUDIUS HENDRIK 
DE FOSÉE DE) , abt van Jar, 
lid der Fransche akademie, in 
1708 geboren, en in 1775, in 
een aan zijne abdij grenzend 
kasteel overleden, was gevol-
magtigd minister van den bis
schop van Spiers. De letterkunde 
was voor hem slechts eene uit
spanning. Hij gaf in 4 deeltjes 
in 12.ra0 verschillende romans 
in het licht, waarvan de meest 
bekende eene soort vanzetWJfc 
verhaal is, getiteld: Gesemüm* 

. 4 ' -• 
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des geluks. De schets is onbe
duidend, maar de schrijver ver
haalt op eene bevallige wijze, 
en doormengt zijn verhaal met 
kleine aanmerkingen, op eene 
geestige •wijze voorgedragen, of
schoon dezelve niet altijd eene 
naauwkeurigheid aanbieden, die 
de toets eener gezonde critiek 
zou kunnen doorstaan. De abbé 
BE VOISENON werkte ook voor 
het tooneel. Zijn blijspel der 
Mariages assortis, in 1744 in 
het licht gegeven, en dat der 
Coquette fixée, in 1746, zijn 
bijna de eenige, waarover nog 
gesproken wordt. Hij onder
scheidde zich ook door een aantal 

' losse dichtstukjes, ongedwongen 
voortbrengselen van een' man van 
genie, wiens ligtzinnige muze 
soms staat en pligten vergat; er 
zijn er echter, welke dit verwijt 
niet verdienen, zoo_als.het lier
dicht der Israëliten bijden berg 
ïïoreb, dat in 1758 op muzijk 
gebragt en toegejuicht werd. 
Ofschoon geheel in de wereld 
verstrooid, was hij niet zonder 
godsdienst. Stiptelijk las hij zijn 
brevier, en duidde~4e-verwij
zingen deszelven door zangcou-
plelten aan.' Zoo ernstig ziek 
geworden zijnde, dat hij aan 
biechten moest denken, ontbood 
hij den beroemden pater DE NETJ-
VILLE : » Mijn vader, zeide hij 
hem, toen hij hem bij zijn bed 
zag, ik wil niet naar de hel, 
zij is een al te lastig logement. 
— Gij hebt gelijk, mijn goede 
abbé; maar indien gij voort
gaat uwe kluchtige opera's te ver
vaardigen , zou zij uw verblijf 
wel kunnen worden. En het 
J* nog alles niet in de hel te. 

komen; u , ten minste zou men 
er daarenboven nog uitjouwen." 
Zijne Wei-ken, zijn• in 1782", 
gezamenlijk in 5 dl.'», in 8.™, 
in het licht gegeven: er zijn er 
4 te veelj één deeltje zou ge
makkelijk al datgene hebben 
kunnen bevatten, wat verdiende 
publiek gemaakt tè worden. 

VOISIN (GATHARINA DESHAYES, 
weduwe MONVOISIN, bekend on
der den naam van IA)* deme-
dedingster van BRINVILLIERS (zie 
dat artikel), oefende zich inde 
wetenschap van de toebereiding 
der vergiften, en maakte er 
het zelfde noodlottige gebruik 
van. Zij beroemde zich daaren
boven" de kunst van voorzeg
ging te bezitten, en zeide dat 
zij omgang met de geesten had. 
Zij had een zeer groote toe
loop zoowel van mannen als 
vrouwen;uit eiken stand; zij 
beloofde de geheimen te zullen 
ontdekken, de toekomst te door
gronden, te doen wedervinden 
hetgene men verloren had, zoo
wel als de verborgen schatten. 
Zij handelde in liefdedranken, 
om zich door personen van een 
ander geslacht te doen bemin
nen. Z*y' bezat, zeide zij, ge
heimen om zich onkwetsbaar te 
maken, en om bij het spel te 
winnen. Een vonnis van het 
parlement veroordeelde haar, 
om verbrand te worden, het
welk den 22 Februarij 1680, 
ten uitvoer werd gebragt. * 
)> Verscheiden personen, zegt 
de president HÉNAULT , werden 
in deze zaak gewikkeld. Me
vrouw BE BOUILLON verscheen 
voor hare regtersj mevrouw de 
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gravin DE Spissoss nam de 
ylugt naar Vlaanderen, on de 
maarschalk DE LDXEMBOÜUG werd 
in de Bastille opgesloten." Het-
gene wat het volk in het ge
voelen versterkte, dat zij zich 
aan den duivel had overgegeven, 
is de wijze waarop zij gestorven 
is, en die indruk maakte, zelfs 
op diegene, welke niet ligtel'rjk 

; aan helsche gemeenschappen ge-
i loof hechten. Het breedvoerig 

Verslag dat men er in de Brieven 
| van mevrouw DE SÉVIGNË" van 
i leest, is wezenlijk belangrijk. 
i [Men zie Lettres de Madame DE 
i SÉVIGNÉ etc. par Cn. NODIER, 
i Paris, 1836, 2 vl.« gr. in 8.™, 
| 2.8 dl. blz. 111. BrieF 714, 
I Van vrijdag 23 Febr. 1680]. De 
j maarschalk DE VILLEROI zeide 
'• van de heeren en dames, die 

zich naar IA "VOISIN begaven -, 
i dat zïj in den duivel en niet in 
j God geloofden. Eene stelling, 
l die in deze eeuw dikwijls is 
( . bewaarheid (zie FAUSTOS — Jo-
ï ANNES —). 

i •• • - • -

I VOISIN (JOZEF DE) , te Bor-
| deaux, uit eene adellijke en in 
i den tabbaard beroemde familie 

geboren, was eerst raadsheer bij 
j het parlement dier stad. Zijn 
| smaak voor de godvruchtige oe

feningen deed hem den geeste
lijken staat omhelzen. Hij werd 
tot het priesterschap verheven 
en prediker en aalmoezenier van 
A.RMAND DE BOURBON, prins van 
Conti.•Men heeft van hem: 1.° 
eene Godgeleerdheid der joden, 
1647, in 4.*°; •—• 2.° eene Ver
handeling over de goddelijke wet, 
in 8.T0; ,— 3." Verhandeling 

over hetjubilé', volgens de joden, 
in 8.™, alle in het Latijn y — 
4.° geleerde Aanteekeningen op 
het Pugio Mei van RAIMÜNDUS 
MARTIN, 1651; —5.°eeneFer-
dediging der verhandeling van 
den prins van Conti, tegen de 
schouwburgen, welke verhande
ling door den abbé D'AUBIGNAC 
was aangerand, 1672, in 4. t 0 ; 
— 6.° wne Fransche vertaling 
van het Roomsche missaal, 4 
dl.*, in •.12.»*», 1660. Dezelve 
werd in hetzelfde jaar op straffe 
van excommunicatie, door de 
vergadering der geestelijkheid 
veroordeeld, en in 1661, door 
ALEXANDER VII. Terwijl deze 
Paus dit werk afkeurde, spreekt 
hij in het algemeen over de uit" 
gave van dergelijke boeken in 
de volkstaal als van eene dwaze 
onderneming, strijdig met de 
wetten zoo wel als met het ge
bruik der Kerk, en enkel ge
schikt om de onteering der hei
lige geheimen te bevorderen. 
De Sorbonne' was het Fransche 
missaal niet 'gunstiger; en bij 
een vonnis van den raad, beval 
de koning de vernietiging van 
hetzelve en belette h,et debiet. 
Deze schryver overleed in 1685, 

YOISIN (D.\mët FRANCISCOS), 
kanselier van Frankrijk, plot-
selijk in 1718 , in den ouderdom 
van 62 jaren, overleden , met 
den roem van een regtschapen 
en schrander overheidspersoon 
te zijn geweest. Nadat hij eens 
vernomen had, dat'zekere boos
wicht bescherming genoeg had 
weten te verwerven, om genade-
hrieven te erlangen, begaf nn 

• 5 
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zich tot LODEWHK XIV, in zijn 
kabinet: Sire, zeide hij hem, 
uwe majesteit kan in dergelijk 
geval geene genade-brieven ver-
leenen. — Ik heb dezelve beloofd, 
hernam de. koning, haal mij de 
zegels. — Maar sire . . . . — 
Doe wat ik verlqng. De kanse
lier bragt de zegels, de koning 
bezegelde de. genade-brieven, en 
gaf de zegels aan den kanselier 
terug. Zij zijn bezoedeld, zeide 
deze, terwijl hij.dezelve op de 
tafel terugstiet, ik neem ze niet 
terug. — Welk een man! riep 
de koning uit, en wierp de ge
nade-brieven in het vuur. Ik 
herneem de zegels, zeide hierop 
de kanselier, het vuur zuivert 
alles. De hertog DE SAINT-SI-
MON spreekt met vele minachting 
over dézen deugdzamen kanse
lier, en verwijt hem zijne ge
heel geringe afkomst. Men moet 
met zijnen adel wel zeer inge
nomen zijn, om een' groot' man 
te verachten, die deze ijdele 
titels mist, welke daarenboven 
tot de verdienste niets bijdragen, 
daar zij zonder verdienste vol
strekt niets zijn. 

- "Vorens. — Zie DÜVOISIN. 

. VOIT (N.), een Jesuit uit de 
provincie van den Opper-Rijn, 
heeft eene Zedekundige godge
leerdheid , in 2 dl.", in 8.™, 
in het licht gegeven, die wegens 
hare duidelijkheid, orde, en 
•wijze oplossingen op prijs wordt 
gesteld. Hij"was even achtens
waardig wegens zijne deugden 
als wegens zijne kunde, was 
rector van het noviciaat, te 
mams, en een der mannen, die 

der maatschappij, tijdens haren 
val, tot sieraad verstrekten. Hij 
leefde nog in 1775. ' 

VOITUKE (VlNCENTlüS), t e 
Amiens, in 1598 geboren, was 
de zoon van een' wijnkooper, 
en werd in 1634 in de Fran-
sche akademie opgenomen. De 
bevalligheden van zijnen, geest 
en zijne inborst verschaften hem 
ingang in het hotel van Ram-
bouillet, alwaar hij door zijne 
kwinkslagen schitterde. GASTON 
van Orleans, broeder van Lo-
DEWWK XIV, verlangde hem in 
hoedanigheid van inleider der 
afgezanten en van ceremonie
meester. Hij werd, met eenige 
aangelegenheden belast, naar 
Spanje gezonden, van waar hij 
naar Afrika overstak, om de 
zeden van dat werelddeel gade 
te slaan. Het hof van iïtadrid 
gaf hem verscheiden bewijzen 
van achting. Hij vervaardigde er 
Spaansche verzen, welke ieder
een dacht van LOPEZ BE VEGA 
te zijn, zoo sierlijk en zuiver 
waren dezelve. VOIXÜUE werd 
te Rome niet minder wel ont
haald , bij gelegenheid van twee 
reizen, welke hij derwaarts deed. 
In Frankrijk teruggekeerd, werd 
hij hofmeester des konings, en 
bekwam verscheiden jaarwedden, 
die een vermogend man van hem 
hadden kunnen maken, doch die 
enkel dienden om zijnen dood 
te verhaasten, daar dezelve voed
sel versohaften aan zijnen harts-
togt voor het spel en de vrouwen. 
Deze dichter overleed in 1648. 
De omgang met de grooten had 
hem zeer ijdel gemaakt, en ter
wijl dezelve hem de bevallig-
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heden der hovelingen schonk, 
deelde hij hem ook al de on
deugden aerzelve mede. Gaarne 
schertste hij; maar hij was niet 
gesteld op de antwoorden, welke 
men soms op zijne boerterijën 
gaf. Na eens eenen hoveling, 
door eenen bitsen trek beleedigd 
te hebben., wilde deze hem oe 
hand aan den degen doen slaan. 
De partij is niet gelijk, zeide 
hem VorruitE; gij. sijt groot, 

i ih ben klein; gij sijt dapper, 
ik ben een bloodaard, gij wilt 
rnij dooden, wel nu! ik houd 
mij voor dood. Hij deed zijnen 
vijand lagchen en ontwapende 
hem. VOITCRE stond in üaauwe 
vriendschapsbetrekking metBAL-
ZAC , en, even als hi j , schreef 
hij met eeneongeloofelijke moeite 
brieven; dikwerf bragt hij 15 
dagen met de zamenstelling van 
een' enkelen door. Deze lange 
en moeijelijke inspanningen, in 
een stuk, dat om deszelfs aard 
alle gedwongenheid schijnt uitte-
sluiten, kunnen niet dan een 
zeer dubbelzinnig denkbeeld ge
ven, van datgene wat men schran
dere bollen noemt, en toonen 
aan, hoe zeer men zich bedriegt, 
als men denkt, dat de taal, 
welke zij op het papier brengen, 
die hunner ziel is (zie J. J. Roos-
SEAU). Men heeft de werken van 
VOITURE , in 1729, te Parijs, 
gezamenlijk in 2 dl.» in 12.mv 
in het licht gegeven. Men vindt 
in dezelve onberijmde Brieven, 
waaronder er eenige voorkomen, 
waarin een kiesche en zuivere 
smaak doorstraalt j dezelve be
palen zich echter tot een zeer 
klein getal. De gedwongenheid, 
de gemaaktheid, de kinderach

tige woordspelingen, deflaauwe 
boerterijën, de te zeer gezochte 
zinspelingen, ontsieren de meeste. 
Het ergerlijkste daarbij is , dat 
de kleingeestige en verachtelijke 
zucht, om geest aan den dag te 
leggen, hem dingen doet zeggen, 
waarover de betamelijkheid, ja 
zelfs de welvoeglijkheid bekom
merd moeten zijn. Men kan, 
deze zelfde beoordeeling toepas
sen op zijne Fransche, Italiaan-
sche en Spaansche gedichten. 
In zijne Lijkstaatsie van Voiture, 
verhaalt SARASIN, de meesteder 
lotgevallen van dezen schrijver. 
-»- Zie ook BENSERADE. 

YOLATERRANÏ (RAPBAÉ'L M A F -

FEÏ, bijgenaamd), dus genoemd 
naar de stad Volterra, in Tos-
kanen, alwaar hij in 1450 ge
boren werd, maakte zich eenen 
naam door zijne werken, en 
door de vertalingen, welke hij 
van die van anderen vervaar
digde. Onder eerstgenoemde 
voortbrengselen, onderscheidt 
men „zijne Commentaria Urbana, 
Lyon, 1599, in fol., zeer op 
prijs gesteld. Onder de tweede 
noemt men zijne Latijnscheuer-
tatingm der (Economica van XE* 
JSOPHON , der Geschiedenis van 
den oorlog der Pereen, en van-
dien der Wandalen door PROCO-
MOS* van Ccesarea; van 10 Be-
dcvoeringen van den H. BASILIUS 
enz. MAFFEÏ overleed in zijne 
geboorteplaats, in den ouderdom 
van 71 jaren. , 

VOLDER (BDRCHARD DE), fó 
Amsterdamj den 26 Julïj £Ö£* 
geboren, [ontving in zjjoe ge
boorteplaats het onderwijs >n d e 
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•wijsbegeerte en wiskunst van de 
hoogleeraren ARNOLDUS SENQUEN* 
DIÜS en ALEXANDER DE BRI, en 
werd: in 1660 te Utrecht tot 
meester in de vrije kunsten ver
heven], in 1670 te Leyden tot 
hoogleeraar in de wijsbegeerte, 
en in 1681 in de wiskunde be
vorderd , was hij een der eer
sten, die in de hoogeschopl dier 
stad, de wijsbegeerte van BES-
CARTES invoerden. In openbare 
thesis randde hij de critiek dier 
wijsbegeerte" aan, welke de ge
leerdeHtET er van had in het 
licht gegeven. Deze wiskunste
naar overleed den 21 Maart 1709. 
Men heeft van hem verscheiden 
redevoeringen, en verschillende 
verhandelingen over wjijsgeerige 
onderwerpen, in het Latijn. Zijn 
Latijn is hard en onnaauwkeurig,. 
zijn stijl flaauw, zonder roering, 
zonder beelden. 

.•f. VOLDERS (PETRUS JOSEPHUS), 
den 9 April 1762, te Mechelen 
geboren, ontving zijne eerste op
leiding in de geleerde'talen in 
het collegie der oratoristen zijner 
geboorteplaats, en omhelsde den 
regel dier geestelijken, in wel
ker collegie hij te Leuven in
woonde, toen hij aldaar.de wijs
begeerte, beoefende. In '1782, 
werd hij door zijne oversten 
naar Renaix of Renesse, mOost-
Vfaanderen gezonden, ten einde 
er de dicht- en redeneerkunde 
te onderwijzen. Na priester te 
zijn gewijd, werd hij eenige ja
ren later tot den leerstoel der 
iïftefonc» te Mechelen beroepen, 
Hij beleefde, tijdens de Fran-
sche omwenteling bange dagen, 
wegens de vervolgingen, waar

aan de onbeëedigde priesters, 
waren blootgesteld. Het collegie 
te Mechelen werd opgeheven, 
en de paters oratoristen geraakten 
verstrooid. VOLDERS bleef steeds 
in en om Mechelen, en oefende 
in het geheim de priesterlijke 
bedieningen uit, dikwijls met 
het grootste gevaar: eenmaal, 
zelfs moest hij zich in vrouwen
gewaad vermommen, om aan 
de vervolgingen te ontsnappen 
eener wacht die gekomen,was,, 
om hem, gevangen te nemen. 
Toen de heer OLIPHANT, rector 
der Latijnsche scholen te 's Her-
togenbosch, in 1806, emeritus 
werd verklaard, werden de cu
ratoren van genoemd gesticht, 
door' den president van GILS, 
gunstig bekend gemaakt, met 
den heer VOLDERS, die dan ook 
op hunne voordragt, door de 
stedelijke regering, tot rector 
der .Latijnsche scholen en profes
sor der Rhetorica benoemd werd. 
VOLDERS zag zich nu weder aan 
het hoofd eener bloeijende La
tijnsche school geplaatst, van 
die school, waar een wiskundige 
VAN 's GRAVENSANDE , een na
tuurkundige MARTINET, een Bol~ 
landist SDISKENS, een regtsge-
leerde JAN HENDRIK SASSEN, en 
een bisschop baron DE BETER , 
de eerste gronden hunner we
tenschappelijke opvoeding kwa
men leggen. Met roem, doch 
met vele iiit de tijdsomstandig
heden ontsproten wederwaardig
heden, nam hij deze zijne be
trekking tot in 1834 waar, als 
wanneer hi j , met het gewone 
pensioen emeritus werd verklaard. 
Hij overleed te 's Hertogenbosch, 
den 27 December 1836, juist 
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op den zelfden dag en op, het 
zelfde uur, dat hij sedert eene 
reeks van jaren gewoon was, 
in de groote.kerk te 'sHerlo-
genbosch, bij gelegenheid van 
het feest vanden beschermheilige 
dier stad (ST. 3'AN Evangelist) 
het te Deum aan te heffen. Pleg-
tig was zijne begravenis, en de 
algemeene deelneming aan de
zelve getuigde van de hoogach
ting, waarin'de waardige VOL
DERS bij de Bosschenaren stond, 

* VOLFIÜS (JOANNES B A P T I S T A ) , 

constitutioneele bisschop van la 
Cote-tfOr, te Dijon, in 1734 ge
boren, bragt eenigen tijd bij de 
Jesuiten door. Na de vernieti
ging hunner orde, bekleedde hij 
in het collegie zijner geboorte
plaats , den leerstoel der wel
sprekendheid , welken hij gedu
rende dertig jaren tot sieraad 
verstrekte. Hij omhelsde de be
ginselen der Fransche omwente
ling, en werd president van den 
club van Dijon. Omtrent dezen 
tijd ontving hij van lord STAN-
HOPE eenen brief ten voordeele 
der omwenteling: de dagbladen, 
maakten denzelven openbaar. 
De door hem verworven popu
lariteit, gevoegd bijden invloed 
van zijnen broeder, afgevaardigde 
bij de constituerende vergade-
ring, deed hem tot constitutio-
tieelen bisschop van la Cote-A ur 
verkiezen, en hij werd den 1* 
Maart 1791, te Parijs, als zoo

danig gewijd. Hij adhasreerde 
later tot de rondgaande brieven 
der constitutioneele bisschoppen, 
zond afgevaardigden tot hunne 
conciliën, maar legde eohter niet 
veel ijver aan den dag ter ver

dediging dezer zaak. Even ge
lijk al zijne ambtgenooten, zond 
VOLFIUS, bij het concordaat van 
1801, zijn ontslag in, en de 
nieuwe bisschop, de heer RAY-
MOND, benoemde hem tot kano-
nik van Dijon. Van dit tijdstip 
afleefde hij in de afzondering, 
terwijl hij zich enkel bezig hield 
met letterkunde, en met de op
voeding van verscheiden jonge
lieden, die hij beschermde, en 
aan welke hij tot vader verstrekte. 

I
ln 1816 spoorde men hem aan r 
om aan de Kerk eene billijke vol
doening te geven; den 26 Fe
bruari) onderteekende hij eene 
publiek geworden verklaring, 
waarin hij erkende » eenen groo-
ten misslag te hebben begaan, 
door het aanvaarden van een 
bisdom dat niet vakant was, 
en van gedurende het schrik
bewind zwakheden te hebben 
bedreven." En terwijl hij later 
aan de vertoogen van eenige 
vrienden het oor leende, deed 
hij eene meer ootmoedige en 
meer bepaalde herroeping, die 
openlijk in de kerk van Dijon 
werd voorgelezen. Eindelijk 
Avendde hij zich tot den H. Stoel, 
en verkreeg de ontheffing der cen-
suren. »Deze stap (zegt de iwi 
de la Retigion et dn Roi, 31 .e 
dl. blz. 23) was van zijnen kant 
des.te verdienstelijker, daar de 
Stoel van Dijon toenmaals juist 
door een' ouden constitutioneel 
bezet was." Hij overleed den 8 
Februarij 1822. Onder andere 
werken van VOLFIUS, noemt men: 
l,o Rhélorique etc. (Fransche 
Redekunst ten gebruikè der colïe-
giën), in 18.™° en in l&ra% 
verscheiden malen herdrukt; —• 
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2.° eene Gêographie (Aardrijks
kunde), in Ï2.n">; — 8.0 Dis
cours etc. (Godsdienstige Reden) 
bij verschillende gelegenheden 
uitgesproken. 

•VOLKIR Of VoLZIR DE SERON-
VILLE (NICOLAAS) , in de zestiende 
eeuw, secretaris van ANTONIUS, 
hertog van Lotharingen, heeft 
zich door verscheiden vrij zeld
zame werken bekend gemaakt, 
zoo als: 1.° Chronique etc. (Kro-
nijk der honingen van Austraslë), 
berijmd, 1530, in 4. t 0; —2.° 
Traite etc. (Verhandeling over 
de ontwijding van den ketter 
JOANSES CASTEIXAN) , 1534, in 
4 tto. __ 3.0 Histoire etc. (Ge
schiedenis dm' overwinning van 
den hertog ANTOMHS, op de 
lutherschcn behaald), Parijs, 
1526, in fol. Hij was oogge
tuige geweest van hetgene wat 
hij verhaalt. — 4.° Enchiridion 
murices. 

f VOIXENHOVEN (JOANNES), te 
Vollenhoven in Overijssel, in 
1631 geboren, een dichter en 
protestantsche godgeleerde, ach
tereenvolgend predikant te Vled-
der (Drenthe), Zwolle, en 40 ja
ren te 'sGravenhage, alwaar hij 
in 1708 overleed. Hij verdient 
onder de goede Nederduitsche 
dichters eene eervolle plaats, en 
VONDEL, ofschoon, metregt, te
gen zijne onverdraagzame sekte, 
en vooral tegen hare predikanten 
ogenomen, noemt hem zijn' 
zoon, even alsof hij de hoop 

•koesterde dat zijn onnavolgbaar 
dichttalent door VOIXENHOVEN 
zpu worden voortgezet. Onder 
z«ne Gedichten, in 1686, in 

het licht gegeven, munt vooral 
de Kruistriomf ui t , welk stuk 
alleen in staat zou zijn, om 
's dichters naam onsterfelijk te 
maken. Ook heeft hij een aan
tal Leerreden in het licht gege
ven •> Legden, 1713, in 4 . t 0 , 
waaronder die over de Heerlijk
heid der regtvaardigen vooral 
uitmunt. 

* VOLNEY (KONSTANTIJN FRAN-
CISCÜS CHASSEBCEUF), den 3 Fe
bruari] 1757 te Craon, in An-
joü, geboren', was de zoon van 
eenen advokaat bij de regtbank 
dier stad. Daar deze zich ver
beeldde dat zijn familie-naam 
(CHASSEBÓSÜF — Ossendrijver —) 
hem belagchelijk had gemaakt, 
zoo wilde hij, dat zijn zoon den-
zelven veranderen, en dien van 
BOISGIRAÏS aannemen zoude, on
der welken naam hij in zijne 
jeugd bekend was. Zijne eerste 
opvoeding werd toevertrouwd 
aan eene oude tante, en aan 
eene boerenmcid de eene al te 
gestreng en de andere al te toe
gevend. De eerste schrikte hem-
af door hare aanhoudende be
dreigingen j en terwijl de tweede 
hem vertroetelde, vervulde zij -
zijn kinderlijk brein met toover-
.en spook-vertellingen. Het kon 
dus niet anders of zij vormden 
hem voor eene achterdochtige 
en zwaarmoedige inborst j die 
later èn op zijn leven èn op 
zijne geschriften grooten invloed 
uitoefende. In den ouderdom 
van zeven jaren, plaatste men 
hem te Ancenis, in een klein 
collegie, onder het opzigt van 
een' geestelijke. In het begin 
weinig vatbaar voor de studie, 
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ontwikkelden zich zijne Verstan
delijke vermogens eerst toen hij 
den ouderdom van 12 jaren be
reikt had, als wanneer men hem 
in het collegie van Angcrs plaat
ste. Bij verbleef aldaar gedu
rende vijfjaren, na verloop van 
welke, zijn vader, die zich wei
nig om zijne opvoeding bekom
merd had, om zich des te eer
der van hem te ontslaan, hem, 
ofschoon hij pas zeventien jaren 
oud was, mondig deed verkla
ren, en met hem, betrekkelijk 
de nalatenschap zijner reeds se
dert lang overledene moeder, af
rekende, en BOISGIBAIS kwam te 
Parijs met geen ander vermo
gen , dan eene rente van 1100 
livres. Daar hij geen' smaak voor 
de pleitzaal gevoelde, volgde hij, 
tegen den zin van zijnen vader, 
gedurende driejaren geneeskun
dige leergangen, zonder echter 
den stand van geneesheer te 
omhelzen. Hij legde zich ver
volgens op de beoefening der 
geschiedenis toe, en gaf eene; 
Verhandeling in het licht over 
de tijdrekening van HEUODOTUS , 
die gestrengelijk gehekeld werd 
door den kundigon hoogleeraar 
LARCHER , dat aanleiding gaf tot 
een twistschrijven, hetwelk ge
durende zijn geheele leven duur-
do , zonder ooit uitgemaakt te 
zijn. Deze kampstrijd maakte 
hom bekend bij de filozofen, 
wier geschriften hij bewonderde, 
en van welke hij, jong en zon
der ondervinding, ongevoeliglijk 
de grondbeginselen aannam. De 
vrijhecr van HOLBACH, (zie THYBY) 
verklaarde zich als zijn bescher
mer , en bragt hem in konnis 
met FHAÏÏCKMN-, die hem aan 

mevrouw HËLVETIUS voorstelde. 
Hy bezocht deze dame dikwijls 
in haar huis te Passy, alwaar 
zich al de toenmalige schoone 
geesten vereenigden. Deze h> 
venswijze was zeer naar den 
smaak van BOISGIRAIS, den vij
and van alle afhankelijkheid. 
Eene kleine erfenis van zes dui^ 
zend franken, welke hem ten 
deel viel, boezemde hem het 
verlangen in om Egypte en Syrië 
te bezoeken. Hij begaf zich eerst 
naar eenen oom, die op het 
land woonde, en om zich aan, 
de vermoeijenissen en ontberin
gen eener lange reis te gewennen, 
» oefende, hij zich aldaar, zegt 
men, in het loopen, maakte 
verscheiden dagreizen te voet, 
sprong over breede slooten, 
klauterde over hooge muren, 
gewende zich om den tijd naar 
het aantal schreden, hetwelk hij 
maakte aftemeten, en beproefde 
zelfs, om geheele dagen zonder 
voedsel doortebrengen." Na al 
deze moeijelijke proefnemingen, 
begaf hij zich, daar hij zich in 
staat achtte, om alle hinderpa
len te trotseren, op weg naar 
Marseille. Een ligt gewaad eén 
knapzak, waarin eenig linnen, 
een geweer op schouder, eene. 
sabel op zijde, een gordel, 
waarin de zes duizend livres. 
verborgen waren, vormden zijne 
geheele uitrusting, eenen ro
man-hokt waardig. Alvorens 
Frankrijk te verlaten, veran
derde hij zijnen naam van BOIS
GIRAIS in dien van VOLNEY, welke 
hem verhevener toescheen. Een 
schip dat van Marseille irêar 
het Oosten vertrok, zette hem 
te Cairo aan land. M beoe-
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fende het. Arabisch bij de Dru-
sen, in een Idooster in de nâ -
bijheid van den berg Libanon. 
Wij zullen hem niet volgen op 
zijne lange togten door, Egypte 
en Syrië, alwaar hij de pirami
den en de bouwvallen van Pal-
myrë bezocht, welke hem het 
denkbeeld inboezemde tot het 
geschrift, 'hetwelk hij bij zijne 
terugkomst in Frankrijk, na 
verloop van drie jaren, in het 
licht- gaf. In 1.781, • gaf hij het 
verslag zijner, reize in het licht, 
en zijn boek vond een' grooten 
bijval, Een exemplaar van het
zelve werd door GRIMM aan CA-
THARINA II gezonden, waarvan 
eerstgenoemde letterkundig cor
respondent was, en de czarin 
deed aan VOLNEY een schoone 
gouden medaille ter hand stel
len. LODEWIJK XVI had hem 
tot algemeen directeur van den 
handel en landbouw in Corsilca 
benoemd; maar de omwenteling 
belette hem, dezen post waarte-
nemen. Het landvoogdijschap van 
den burgerstand. der provincie 
Anjou, benoemde hem tot afge
vaardigdebij de algemeene staten, 
alwaar hij zich aan de linkerzijde 
schaarde. Hij bestreed, den28 

• Mei 1789, het voorstel van MA-
LODET, strekkende om eene gehei
me commissie te doen verkiezen, 
om' over eenen brief des konings 
te beraadslagen. VOLNEY beweer
de, dat de behandeling openbaar 
moest 2ijn, zoo als zulks aan 
wetgevende vergaderingen be
taamde. Hij was een der eersten, 
die de instelling van patriottische 
krijgslieden vraagden, welke den 
naam van nationale gardes aan
namen. Den 14 Augustus, 

drong hij er ]op aan, dat de or
ganisatie der constitutie moest 
worden voorafgegaan, door die 
der gemeentelijke en provinciale 
.vergaderingen. Hij stelde den 20 
en 21 derzelfde maand eene in
leiding voor, tot de verklaring der 
recjten van den mensch, en amen
dementen op het artikel over 
de regten der burgers. Paar 
de gemoederen van de eene 
zitting tot de andere, naar even
redigheid der zelf gesmede hin
derpalen steeds verbitterden, 
stelde VOLNEY voor, om op staan-' 
den voet, eene andere vergade
ring te doen benoemen, ten 
einde de gevoelens en debelan: 

gen der natie beter te kunnen 
raadplegen. Deze motie aanvan
kelijk aangenomen, bij herhaling 
in de constituerende vergadering 
ter tafel gebragt, en door VOL
KEY zelven tegen GAZALES bestre-

. den, werd bepaaldelijk verwor
pen den 17 Februari] 1790. 
Het was VOLNEY, die het eerst 
den 29 September, het punt 
der geestelijke goederen aanroer
de, en die den 12 Octóber, 
het voorstel van MJRABGAU on
dersteunde, om bij een besluit 
te bepalen dat de kerkelijke 
goederen aan. de natie toebe-, 
hoorden. Een der werkzaamste 
invoerders van nieuwigheden ge
worden zijnde, liet hij in den 
Sloniteur, eenige vrij slecht 
zamenhangende overwegingen 
plaatsen om te bewijzen dat 
hoe meer het eigendom verdeeld 
is, de staat daardoor in vermo
gen wint. VOLNEY werd den 
23 November, tot' secretaris ver
kozen. Den 28 Maart 1790, 
deed bij het besluit nemen dat 
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» de Franschö natie het zich 
van dien oogenblilt af, tot eene 
wet stelde, geenen oorlog te 
ondernemen, strekkende ter uit
breiding -van haar grondgebied." 
Uien weet hoedanig de republiek 
deze belofte is nagekomen. Men 
zegt dat het VOLNGY was, die 
aan den beruchten MIRABEAÜ het 
hoofdonlwerp opgaf tot de vol
gende uitdrukkingen, waardoor 
hij de koninklijke waardigheid 
wilde onleeren. » Van deze tri
bune, waarop ik spreek, zie 
ik' het venster van het paleis, 
waarin muitelingen, uit de hand 
eens konings der Franschen, 
het noodlottige vuurroer deden 
losbranden, «Jat het sein tot den 
Bartholomeus-moord gaf." De 
staatkundige bezigheden van VOL-
NEÏ beletteden hem niet zich 
met letterkundige studiën bezig 
te. houden; en, in September 
1791, bood hij der Constitue
rende vergadering ten geschenke 
aan zijn werk getiteld les Rui
nes (de Bouwvallen), het tijd
vak, waarin' het werd in het 
licht, gegeven volkomen waardig. 
Door een beginsel van Patriolis-
mus gedreven, dat wel eenig-
zins zonderling kan schijnen, 
zond hij kort daarna, doortus-
schenkomst van GRIMM, aan de 
keizerin CATHARINA II, de gou
den medaille terug, welke hij 
van deze vorstin voor • zijne 
reis door Egypte en Syrië, had 
ontvangen. Hij schreei dien 
aangaande onder dagteekèning 
van 4 December 1791 een' brief 
aan GRIMM, die aldus begint: 
». De openbare bescherming, 
welke hare majesteit de keizerin , 

xxiv DEEI; G 

I aan oproerige Franschen (dö'uit
gewekenen) verleent, de gelde
lijke ondersteuningen, waarmede 
zij 'de vijanden van mijn vader
land begunstigt, vergunnen mij 
niet langer in handen te hou
den, het gedenkteeken van edel
moedigheid, dat zij er ingelegd 
heeft, enz." Men gaf aan VOL-

I NEÏ een spottend antwoordyon
der den naam van Petreskoï, het
welk door een ander, onderden 
naam van GRIMM werd gevolgd j 
in beide deze antwoorden ver
maakt men zich op eene sati
rieke wijze met VOLNEY en zijnen 
onbeschaamden brief. In 1790 
had hij eene reis haar Corsika, 
gedaan, alwaar hij het domein van 
Conjina, bij Ajaecïo aankocht ; 

I hij leerde aldaar BONAPARTE ken-
! nen, die toenmaals nog slechts 

officier der artillerie was. Nadat 
er eenige geschillen tusschen 
hem en den generaal PAOLI ont
staan waren kwam hij in Frank
rijk terug, alwaar hij zijn Pré-
cis etc. (Kort begrip van den 
tegenwoordigen toestand mn Cor
sika) 'm het licht gaf. Hij durfde 
zich te verklaren tegen de ge
beurtenissen van den 31 Mei, 
werd onder het schrikbewind 
als honings-gesmdè:, gevangen 
gezet, en bekwam zijne vrijheid 
eerst na den 9 Thermidor terug. 
In November 1794, tot hoog
leeraar der geschiedenis, bij de 
normaal-school benoemd, stelde 
hij het zich ten taak, om, in 
plaats van zijne leerlingen door 
eene wijze critiek toetelichten, 
de oude geschiedkundige ge
denkstukken, waarvan de feiten 
door eeuwen zijn bevestigd, 

S 
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pmvertewerpen-, de geloofwaar
digste schrijvers, werden door 
hem vertellers van den ouden 
'tijd genoemd; en eindelijk bragt 
hij in zijne leergangen dezelfde 
verwarring van slecht zamen-
hangende denkbeelden, welke 
men in zijne geschriften weder
vind t. Gelukkiglijk' voor zijne 
kweekelingen^werd de normaal-
school opgeheven. Terwijl om
trent dezen tijd BONAPARTE zich 
te Parijs, buiten betrekking 
bevond, gaf hij een bezoek aan 
VotNEY, die hem tot het ontbijt 
uitnoodigde, en hem bij deze 
gelegenheid de kennismaking met 
L ARÉVELUÈRE-LEPAUX verschafte. 
Deze stelde hem voor aan BAR
RAS, die hem daags vóór den 

_ 13 Vendémiaire, in zijnen rang 
herstelde, en op dien gewigtigen 
dag van zijne dienst gebruik 

• maakte. Men hield intusschen 
VOLNEY , ondanks al zijne geest
drift voor de beginselen van den 
dag,'van de openbare bedienin? 
gen uitgesloten; hetwelk hem 
van zijne medeleden eenigzins 
afkeerig maakte, en hem, in 
1795, naar de Fereenigde Staten 
van Noord-Amerika, deed ver
trekken. Mar had hij vrij he
vige geschillen met den president 
ADAMS. Men hield hem verdacht 
een agent van het Directorium 
te zijn, om Loiiisiana in de 
handen der Franschen te doen 
vallen, niettegenstaande VOLNEY 
met ^ dat bestuur toenmaals in 
ormiïa Vas. Hij had tegeujker-

. t p de aanvallen van Dr. PRIEST-
£EY te verduren, wiens geschrif
ten hij gecritiseerd had. De 
doctor noemde hem een weetniet 
een Hoüentot; bewees dat men 

) ü. 

aan de goddelijkheid der schrif
ten moest gelooven, terwijl men 
die van JESUS CHRISTUS kon 
loochenen; en VQLNEY beweerde 
dat meri in geen van beide moest 
gelooven. Hij kwam in 1798 
in Frankrijk terug,- en werd 
tot lid van het gedurende zijne 
afwezigheid opgerigte Instituut 
benoemd., Een vijand van het 
directorium zijnde, dat hem niet 
geacht had, bevorderde hij uit 
al zijn vermogen^ op den 18 
Brumaire deszelfs val. BONA
PARTE, die zich intusschen tot 
eersten consul had verheven,-
herinnerde zich aan zijnen vriend, 
en VOLNEY werd begrepen in 
de eerste organisatie van den 
senaat: hij werd zelfs in den 
geheimraad van BONAPARTE toe
gelaten. Maar daar hij in zeker 
opzigt den man wilde beheer-
schen, die het. minste 'geschikt 
was, om zich te laten beheer-
schen, zoo verklaarde hij zich 
in de eerste plaats tegen het 
concordaat, als zijnde een mid
del, om de godsdienst in Frank
rijk te herstellen. Eindelijk 
namen zijn laatdunkende toon t 
zijne verwaandheid, 'en zijne 
zucht om 'alles te bedillen, 
BONAPARTE zoo sterk tegen hem 
in, dat hij bij dezen in ongenade 
verviel. VOLNEY légde zich toe 
"op de beoefening der Aziatische 
talen, en verzon het hersen-
schimmige ontwerp, om door 
middel van Qen'aigemeen alpha-
bet, uit Latijnsche en vier Griek-
sche letters, en twaalf nieuwe 
letterteekens zamengesteld, in 
alle talen te schrijven. Toen 
men in 1803 het pracht-werk 
der Beschrijving van Egypte 
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ondernam, werd VOLNEÏ uilge-
noodigd, in hetzelve de toepas
sing van het stelsel te maken, 
in zijn werk, over dat oude 
gewest ontwikkeld, Na de ont
binding van den senaat, ging 
hij over in de kamer der pairs, 
waar hy steeds met de opposi
tie stemde: hij voerdeden titel 
van graaf,, die in tegenspraak 
was met zijne republikeinsche 
beginselen. Deze schrijver, die 
als geheele fortuin slechts eene 
inkomsle van 1100 franken had, 
geraakte tot een aanzienlijk ver
mogen. Sedert verscheiden jaren 
was hij ziekelijk^ ter herstelling 
zijner gezondheid»vermeende hij 
den strengsten leefregel te moe
ten in acht,.nemen: by gebrek 
van voedsel "verzwakte hij alzoo 
meer en meer,^ terwijl zijne 
maag zoo zeer bedorven werd, 
daj; zij geenerjei spijs meer kon 
verduwen. Hij overleed den 25 
April 1820 j het schijnt dat hij 
in zijne laatste oogenblikken de 
troostmiddelen der godsdienst 
van de hand wees^ en dat hij, 
zoo: als zijne vrienden zulks 
verzekeren, als een waar filo
soof stierf. Zijn lijk is in de 
begraafplaats van père la Chaise 
beaardigd en. zijne lijkrede is 
uitgesproken door de heeren 
liAYA, PASTOMJT en DAIUJ, den 
Uitvoerder van zijnen uitersten 
wil, VOLNET heeft nagelaten: 1.° 
Voyago etc. {Reis door Egypte en 
Syrië, gedurende dejareil183> 
1784 m 1785), Parijs f)lW, 
4. dl»», in 8 > . , 1799, ibid. 
enz., in het Hoogduitse!) ver
taald doorPAütüs, Jena, 1788, 
en 1800, 3 dl.», in 8.™, in 

G g 

het Engelsch en in liet Nedsr-
duitsch, door JP. D. PASTEUR, 
leyden,: 1788.; —- 2.° Consl 
dérations etc. {Bespiegelingen 
over den, tegenwoordig en oorlog 
der Turken), 1788, in 8 . ^ , 
in het Hoogduitsch vertaald, 

! Leipsig, 1787, in 8 > ; in,het 
Nederduitsch., Dordrecht,. 1788, 
in 8.v° Dit werk is door den 
schryver. in zyne Reis door Sy
rië opgenomen; —3.° Les Rui
nes etc. {Debouwvallen, oi Over*' 
toegingen over de ommentelingen 
der heerschappijen), Jxeneve, 
1791, in 8.*>r DU werk heeft 
acht uitgaven,gehad, en is'ver*" 
taald in het Engelsch, Neder* 
düitsch, Italiaansch en Hoog
duitsch, Bei is een der meest 
goddelooze en meest revolutioa-
naire boeken, Welke gedurende 
het Filosofische tijdvak in het 
licht zijn verschenen. De schrij
ver ondermijnt in hetzelve de 
grondslagen aller eere-diensten, 
en, voornamelijk dien der Ca-
tholijke godsdienst, hij spaart 
evenmin de koningen,, welke hij 
aldus toespreekt: » O booswich
ten, vorsten of ministers, die 
met het léven en de goederen 
der, volken den spbtdrijft! En, 
hoe zouden er op de*aarde geene 
mannen opstaan >, die de volken 
wreken en de dwingelanden straf
fen! Een klein getal roovers ver
slindt de menigte, en de menigte 
laat zich verslinden! O onteerde, 
volken, erkent uwe regten; hei 
geheele gezag is uw eigendom, 
alle magt behoort u toe. . . . . " 
Men beeft Jater gezien welke;* 
noodlottige gevolgen vm titeeg®-
lijke leerstellingen waren; — i - 0 

2 
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La loi etc. (De wet'der natuur of 
.Catechismus van den Franschen 
burger), Parijs, 1793, in 16.m°, 
verscheiden malen herdrukt. 
Bit geschrift verscheen onder 
het schrikbewind, en diende en
kel, om de wanorde nog te ver
meerderen. VOLKEÏ leert in 
hetzelve dat » de zedeleer geene 
andere grondslagen heeft dan de 
vorming (organisation) des men-
schen en des heelals enz.; dat 
alle deugden tot het natuurlijke 
voorwerp, het behoud des men-
schen terugkeeren; dat de twee 
beschermende geniën der-men-• 
schelijke handelingen zijn de 
smart en het vermaak.... Men 
moet niet stelen, zegt hij, wijl 
men op zijne beurt zou kun
nen bestolen worden, en de 
doodslag is verboden, wijl de
zelve :het; regt geeft, om den 
moordenaar van het leven te 
berooven." Dus niet het kwaad, 
maalrde straf maakt de misdaad 
uit, en meiï kan haar bedrijven, 
indien men zijne voorzorg weet 
te nemen: het .is met deze leer, 
dat VOLNEÏ er aan werkte, om 
eene republiek van booswichten 
te vormen. Om er des te beter, 
in te slagen, ontsloeg hij ook 
van alle godsdienst; en> volgens 
zijne beginselen, » zijn het ge
loof en de hoop denkbeelden 
zonder wezenlijkheid, deugden 
van bedrogenen.... De liefde ) 
is eene overdrijving . . . . Het ] 
gebed eene verdorvenheid der 1 
zedeleer, enz." Men heeft ge- s 
zien. dat deze schooné lessen 1 
niet beletteden , • dat VOLNEY , t 
voor verdacht doorging, en door i 
cle godverzakers, zyne ambtge c 
noolen, en de Jakobijrien , zijne ( 

leerlingen /gedurende tien maan
den werd gevangen gehouden: 
eene treurige ondervinding, .die 
niet diende om hem te verbe
teren; — 5,° Précis etc. (Kort 
begrip van den tegenwoordigen 
tóestand van Corsika), dat in 
den Moniteur, van 20 en 21 
Maart 1793 werd opgenomen; 
— 6.° Simplifications etc. (Ver
eenvoudiging der Oostersche ta
len, of Nieuwe en gemakkelijke 
wijze, om de Arabische, Perzi
sche en Turksche talen met Eu-
ropesche letterleekons te leeren), 
Parijs, 1765, in 8.vo; — '7.° 
Brief aan J?.'- PBIESTLEY, in het 
Engelsch, Philadelphia, 1797'f 
— 8.° Leconsetc. (Geschiedkun
dige lessen), in het jaar 3 , in 
de Normaal-school uitgesproken, 
Parijs, 1799, in 8.™ JONDOT 
heeft tegen deze Lessen, criii-
sche aanmerkingen in, het'licht' 
gegeven, op welke VOLNEY niet 
antwoordde. In zijn werk stelt 
hij de geheele geschiedenis voor 
j) als eene opeenstapeling van 
valschheden 'en dwalingen i . . . . 
als een hersenschimmig tafe
reel van vervlogen feiten,' door 
geheel partijdige en vooringeno
men mannen ontworpen . . . . 
Zij i s , zegt hij , eene der oor
zaken van al de rampen die de 
natiën geteisterd hebben . . . . ."'• 
Volgens hem, » is de roman 
hoven 1de geschiedenis te ver
kiezen ï • • •; de beste zou de na
tuurlijke geschiedenis des men-
schen z i j n . . . . , de geschiedenis 
behoorde op nieuw ontworpen 
te worden . . ." en men had 
aan VOLNEY die taak behooren 
optedragen; -— 9.<> Tableau etc. 
(Beschrijving van het grond- en 
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hchtsgestel der Vereenigde Sta
ten van Amerika, enz.), Parijs, 
Ï803, 2 dl.«, in 8.™; — en 
verscheiden andere minder bedui
dende werken. Dezelve zijn ge
zamenlijk uitgegeven in één dl., 
royal in 8,™, Parijs, FIRMIN 
BIDOT Frères et CJ', 1837. 

* VOLPATO (JOANNES), een be
roemde graveur, te Bassano, in 
1733 geboren, leerde eerst het 
teekenen, ten einde zijne moe
der in het borduurwerk behulp
zaam te kunnen zijn, hetwelk 
zij hem tevens onderwees.. Hij 
liet echter dezen arbeid weldra 
varen, ontwikkelde zich Verder 
in de teekenkunst, en legde 
zich vervolgens op de graveer-
kunst toe, waarin hij geen' an
deren meester had dan zijnen 
natuurlijken aanleg: De eerste 
werken, welke hij onder den 
valschen naam van JOANNES RE
TURN, in het licht deed ver
schijnen , vonden veel bijval. 
Hij - begaf zich naar Venetië , 
alwaar hij door den beroemden 
BARTOLOZZI zeer wel ontvangen, 
en door zijne raadgevingen voort' 
geholpen werd. Verscheiden gra
vures , die. hij volgens PIAZZA , 
Of PlAZZETTA , M A Ï O T T O , AïIICO-
KI, ZDCCARELLI, RICCI enz, ver
vaardigde, vermeerderden zijnen 
roem, en deden hem zelfs naast 
BARTOLOZZI plaatsen. Na zich 
«iet ter woon te Rome geves
tigd te hebben, gaf hij er nieuwe 
stukken in het licht, die alge
meen het gunstigst onthaal ge? 
noten.. Gedurende langen tijd, 
en alvorens MORGHEN (die zijn 
kweekeling was), zijn gehcele 

| genie had doen kennen, was 
hij de eerste graveur dier hoof d-

' stad. VOLPATQ is een der kun
stenaars , die de schilderstukken 
van RAPHAÖL, welke zich in de 
galerijen van het Vatikaati be
vinden , op nieuw gegraveerd 
hebben. Hij overtrof dezelve 
alle, en de kunst-vrienden, die 
deze onderneming hadden uitge
dacht, beloonden hem edelmoe-
diglijk. Men zou al te breed
voerig worden indien men de 
verschillende werken van VOL
PATO wilden opgeven; dezelve 
worden altijd hooggeschat, zijn 
door geheel Europa, zeer ver
spreid , en versieren grootendeels 
de kabinetten der souveremen. 
Hij verbeterde de platen in aqua-
rella geschilderd, en heeft zeer 
fraaije miniatuur-teekeningen ge
leverd , die, door middel der 
kleuren, een naauwkeuriger 
denkbeeld van de oorspronke-
lijken geven. VOLPATO overleed 
te Rome, den 21 August. 1802. 

* VOLPI (JOANNES ANTONIUS), 
een beroemde letterkundige, den 
10 November 1686, te Padua 
geboren. Hij maakte zijne eerste 
studiën bij de Jesuiten zijner ge
boorteplaats , en leerde vervol
gens het Griéksch, de wijsbe
geerte en de regtsgeleerdheid; 
Bij voorkeur beminde hij do 
dichtkunst en vooral de Latijn-
sche poëzij, waarvoor hij eeno 
zeldzame begaafdheid bezat. Naar
dien hij door verscheiden zijner 
werken gunstig was bekend ge
raakt, zoo werd hij in 1727, tot 
hoogleeraar in de wijsbegeerte 
aan de hoogeschool-van i w » * 
3 
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benoemd, en na den' dood van 
den abbé JLAZZARINI , - in 1735, 
verkreeg hij den leerstoel van 
Grieksche en Lalijnsche welspre
kendheid , dien bij 26 jaren be
kleedde , na verloop van welke 
de senaat hem zijn pensioen 
verleende. In 1717, had hij 
met zijnen broeder CAJETANÜS,, 
eene uitgebreide boekdrukkerij 
opgerigt, en daaraan tevens den 
boekhandel verbonden; zij ver
zekerden aan deze inrigtingen 
eenen duurzamen bloei, door 
de vereeniging hunner werken 
als uitgevers: dit huis is be
roemd geworden onder den naam 
van Libreria of Stwmperia Co-
minima of Volpi Cominiam, 
naar den naam van den bekwa
men boekdrukker, waarmede de 
gebroeders YOLM zich verbon
den. JOANNES ANTONIUS hield 
zich voornamelijk bezig met oude 
en nieuwere letterkundige wer
ken. Zijne belangrijkste voort
brengselen zijn : l.o Catntti, 
Tibulli, Properiii carmen recen-
sita, Padua, 1710; — 2.° Aka-
demische redevoeringen , ibid. 
1723; — 3.° De utilitate poe-
tices Uier, ibid. 1743; — 4.° 
Carmina et opuscula, ibid. 1725; 
*— 5.° Opuscula philosophiea, 
ibid. 1744; - r 6.° Verschillende 
Jtalijnsche en Italiaansche wer
ken, 1735. 'Hij overleed den 
24 November 1766, als lid van 
verscheiden letterkundige genoot
schappen van Italië. In de laat
ste jaren zijns levens had hij 
06 dichtkunst gevierd , die zijn 
weihiBt uitmaakte, zoo als hij 

L. 

TJ?sit mü jntcrnm doctarum forma sororumj, 
Idem ego, fatajubcnt, uror amore aenex. 

Sic poterunt jiivencjadnostruindicerelm»-
ttim t 

Ouam tiui vila fuit, tam Ubi longlis amor. 

* VOLPI {dom CiUETANOs), een, 
geleerde en vrome geestelijke, 
te Padua, in 1689 geboren. Met 
eenen gelukkigen aanleg begaafd, 
legde hij zich van zijne vroegste 
jeugd af op de lelterkundeaoe, 
en maakte groote vorderingen in 
dezelve. Zoo als in het voorj 

gaande artikel is vermeld, bragt 
hij, mét zijnen broeder JOANNES 

ANTONIUS, te Padua eene boek
drukkerij tot stand, welk kost
bare uitgaven heeft opgeleverd.. 
In zijne hoedanigheid van gees
telijke , hield CAJETANÜS zich 
voornamelijk bezig met wer
ken , die eene meer regtstreek-
sche betrekking tot zijnen stand 
hadden. Hij had een aantal i e - . 
vens der heiligen en andere gods
dienstige werken verzameld, het 
zij om dezelve tot zijne onder-
rigting te doen dienen, hel zij 
om er naauwkeurige uitgaven 
van te leveren. Hij bragt bijna 
zijn geheele leven met deze nut
tige bezigheid door. Zijne laatste 
jaren waren niet-gelukkig. Ge-
wetens-angstvalligheden kwamen 
dezelve storen, en benamen hem 
alle rust. Noch de rede, noch 
de* vertoogen zijner vrienden, 
waren in staat zijnen verontrus
ten geest tot bedaren te brengen, -
en hij overleed den 18 Februarij 
1761, te midden dezer beroep 
ringen. Reeds in 1725, had hij 
op zijne kosten, in de parochiale 
kerk van de H. LUCIA, eenen 
grafkelder doen herstellen, en 
op den steen, welken denzelven 
sloot, het volgende opschrift 

O 
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doen plaatsen: Rectoribus eè-
terisque hujus •parochim sacer-
dotibus commune sepulcrum, a 
Cajetano Vulpio, presbyter o, or-
mtiore hac forma vestüututn 
anti. D. MDCGXXV, ut et ipse 
post obitum huc inferretur. 
Behalve de werken, welke hij 
gezamenlijk met zijnen broeder 
ÏOANNES ANXONIUS, in het licht 
gaf, en met aanteekeningen ver
rijkte , heeft men .van hem per
soonlijk: 1.° Due celebri raggio-
mmenti delven. Gïovannid'Avisa 
ai sacerdoti, intomo all' allessa 
ed eccelknza della loro dignita, 
con aggmnte e dedica, e col ti-
tulo: A tutti i sacerdoti di Gesu 
ChrisU, santila di costumi e 
perpehta felicita, Padua, 1721; 
•=— 2.o La, Vita della ven. serva 
di Dio • suor Caterina Vannini 
monaca convertita compilata dal 
ven. cardinale Federico Borro-
meo, arekescovo di Milano, ora 
corretta e con varie note illus-
trata, Padua, 1756; — 3.° 
Trttttato della tribolazione, di 
bon signore Cacciaguerra nobile 
Sienese, etc.,corretto ed illus' 
trato, Padua, 17245 — 4.° 
Trattato della SS. communione, 
di bonsignore Cacciaguerra, 
corretto cd illustrato, (Padua, 
1734; — 5.o Pie e divatc medi-
tUzioni dello stesso Cacciaguerra 
con note e con compendio della 
vita delV autore: si aggiunge 
in fine la Celebre meditasione 
di S. Zuigi di Gonzaga, intomo 
ai SS. angeli, Padua, 1740; 
•—_ 6.o Dialogo spirituale di bon
signore Cacciaguerra con felica 
vergincdi Barberano suapenüen-
te etc. Padm, i 740; —• 7.» Ser> 

J «io«» famigliaridi S. CarhBor-
romeo, fatti alle tnomche dette 
Angeliche, con illustrazioni, Pa
dua, 1720. VOLPX had deze leer
reden in handschrift in eenen 
boekwinkel gevonden; zij waren 
.onuitgegeven, hij gaf'dezelve in 
liet licht; — 8.» Il conforto degli 
afflitti, del P. Gasparo Loarte 
etc. Padua, 1739; — Q.° Apo-
logia per la Vita di S. Filippo 
di Nen, Padua, 1740; —10.» 
Caii Crispi Salustii gum exstant, 
etc; Padua, 1722; —11.° Gom-
battimento spirituale del P. Sca-
opoli, etc. Si aggiungonole altre 
operette spirituali del suddetto 
autore; con eorremoni, Padua, 
1724; e con giunte, ibid. 1737 
en 1750; — 12.° Laistütlzione 
d'ogni statola devole êelle donne 
cristiane, del cardinale Agos-
tino Valiero, conetta, accressi-
uta, e in varie guise illustrata, 
Padua, 1744; —13.° La, divina 
Commedia di Dante, Padua, 
1727, 3 dl.», met eên tijdre-
kenkundige lijst van de meeste 
uitgaven van dit dichtstuk, en 
met aanteelieningen van VOLPI; 
— 14.° La libreria diVolpi et 
la slamperia Cominiana illus-
trate, con utili e curiose anno-
tazione, Padua, 1756, in 4.*° 
Dit is de catalogus aller uitga
ven der cominiaansche persen 
van 1717 tot 1 7 5 6 ; - Ï6f La 
Vita di S. Caterina die" Siena, 
Padua, 1756; — 16.» La Vila 
di S. Caterina di Genova, Pa
dua, 1743, enz. v 

* VOI.PI (JOZEF ROCIIÜS), een 
geleerde Jesuit, tweede broeder 
van den voorgaande, to ra&M, 
4 ' • 

http://Voi.pi
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den 16 Augustus 1692 geboren. 
Tot de beoefening van de eerste 
beginselen der letteren, plaatste 
men hem in een door wereld
lijke priesters bestuurd collegie. 
Van daar kwam hij onder de 
leiding der Jesuiten, alwaar hij 
z'y'ne humaniora ten einde bragt 
en zich op de letterkunde toe
legde. Baar. het instituut zijner 
meesters hem behaagde, ver
bond .hij zich te Rome, in 1707, 
aan hetzelve. Zijne oversten ge
bruikten hem tot het onderwijs 
te Frascati, te Sienna, te Li-
vorno; zij benoemden hem ver
volgens tot prefekt der studiën 
in het Grieksch collegie van den 
H. ATHANASIUS in urbe,.welken 
post hij geheel zijn'leven be
hield. Het was gedurende de 
uitoefening dier bediening, dat 
hij het ontwerp vormde tot een 
werk, waarin hij den voorrang 
dor Latijnsche. kerkgebruiken, 
boven die der Grieksch e zou 
bewezen hebben. Hij begon het
zelve, doch andere bezigheden 
trokken er hem van af. De kar
dinaal COREADINI had aan pater 
TAMBÜBINI , toenmaals generaal 
der Jesuiten, om eenenpersoon 
gevraagd, in staat om zijn schoon 
en groot werk van het Latium 
profanum et sacrum ten einde 
te brengen. Pater VOLPI scheen 
tot deze onderneming geschikt, 
en men belastte hem met de
zelve. Hij zette zich dadelijk 
aan het werk, en, om hetzelve 
gelukkiglijk ten einde te bren
gen, ontzag hij noch inspan
ningen , noch vermoeienissen, 
noch reizen. Pater VOLPI was 
tegelijkertijd revisor der boeken, 
consultor van deti Index, en I 

examinator der bisschoppen. Hij 
deed nog meer: hij predikte, 
hij hoorde biecht, hij hield mis-
siën, hij bediende de zieken. 
In de uitoefening dezer liefda
dige handelingen vond hij den 
dood den 26 September 1746. 
Er bestaat van hem: 1.° Vetus 
Latium profanum ; et sacrum , 
van het 3.c tot het l l . e dl. in
gesloten, naauwkeurig en met 
pra'cht, in 4. t 0 , gedeeltelijk te ' 
Padua en gedeeltelijk te Rome, 
van 1726 tot 1745 gedrukt. 
De beide eerste deelen zijn het 
werk van den kardinaal CORKA-
MNI; •*— 2.° Tabula Antiatina 
e ruinis veteris Antii nuper e f* 
fossa, interpretatione et notis il-
lustrata, Rome, 1726 j — 3.° 
Lettera al P. D. Angelo Calo-
gera, in cui si espongono cento 
antiche iscrizione di nuovo scO' 
perte * correzione con note, op
genomen in het 19.edl. van de 
Racolta calogenara;—4.° Com-
mentario della villa di ManKo 
Vopisco in Tivoli, giacelebrata 
in versi da Publio Stasio Pa-
pirio, in het 26."dl. der zelfde 
verzameling; — 5.° Breve no-
tizia delle opera intitolata: Ve-
tus Latium profanum et sacrum, 
incominciata giet, da monsig. Cor-
radini ,che fè poi cardinale, e 
continuata dal P. Volpi, in het 
15.e dl; derzelfde verzameling; 
— 6.° Epistoloi TiburtinoR car-
minibus conscriptce. et in tres li-
bros distributm, cum auctoris ani-
madversionibus, Brescia, 1743, . 
in 4.tö j door de zorg van den 
kardinaal Quiiuw gedrukt, en 
slechts tot een zeer klein getal 
exemplaren opgelegd. Het dich
terlijke van dit werk is aange-
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naam en het Latijn zuiver; •— 7.° 
De vita et moribus S. Ignatii' 
Loyolce libri tres,auctoreJoann. 
Petr. Maffeio; acoedit de D. 
Ignatii • gloria lïbcr singularis, 
Padua, 1717. Dit boek de D. 
Ignatii gloria is van pater VOLPI. 
Men vindt in hetzelve de be-

!| .schrijving der rijke en prachtige 
f kapel van JËSÜS , waarin de over-
) blijfselen van den Heilige rusten; 
| — 8.° Theses contra Jüdceos 
i de LXX hebdomadibus, Rome, 

1720, in 4.to Dezelve werden 
verdedigd door VOLPI, die daarin 
gelegenheid vond om zijne diepe 

I ervarenheid in de heilige Schrif-
| ten, en zijne bekwaamheid in 
I de Oostersche talen aan den dag 
• te leggen; — 9.° Vitce saneto-
jr rum octo, a' Benedicto XIII fas-
I tissacris ad scriptorium; —10.° 
i' Compendio delle stesse vite, Rome, 

1726, e con aggiunte, ibid., 
j 1727; — l l .o Yilddi S. Mar-

garita di Cortona, Rome, 1728; 
• ibid. met vermeerderingen, 1736; 
i — 12.° Vita di san Sinforosa e 
' de' suoi SS. figliogli, compagni 
| e martin, ciitadini e protettori 
! di Tivoli, Rome, 1730, in 4 > ; 

e con aggiunte, ibid. 1744; — 
13." Vita di S. Magne, arcives-
covo e mar Ure, proteltore e pa,' 
drone dellacitta d'Agnani, Rome* 
1732; — 14.° VOttimo stato, 
opera postuma del P. Benedetlo 
Rogacci etc., Venetië, 1725. 
Onder den naam van Bianore 
Graneo was pater VOLPI Hd der 
Arkadische maatschappij. 

VoLPILIÈRE (N. DE LA), dOCtOl' 
in de godgeleerdheid, was uit 
het stadje Allanches, in Opper-

' ' , . ' . • G 

[ Auvergne. "Daar hij begaafdhe-
den voor den kansel bezat, wijdde 
hij zich aan het predikambt toe, 
en overleed j n het begin der 18.« 
eeuw. Men' heeft van hem: l,o 
Semons (Leerreden), 1689, 4 
dl.", in 8.™; — 2.o Discours 
etc. {Synodale redevoeringen), 
1704, 2 dl.", in 12.™; — 3.0 
Théologie etc. (Zedekundige god
geleerdheid) , 7 dl.n, in 12.m°, 
waarin hij over de gewetens
zaken handelt; —• 4.° La vie 
etc. (Het geregelde leven in de 
wereld). — Pater DE LA VOLPI? 
LJÈRE, een Jesuit, zijn broeder 
of bloedverwant, heeft ook eenige 
stichtelijke werken in het: licht 
gegeven. :' ' \ >•'•••', 

* VOLTA (ALEXANDER), een na
tuurkundige , dien zijne ontdek
king van het electrometrisch-
toestel voornamelijk beroemd 
heeft gemaakt, werd den 18 
Februari]" 1745, te Como, uit 
eene adellijke familie geboren , 
en beoefende reeds in zijne jeugd 
de wijsbegeerte en de dichtkunst. 
Maar door zijnen smaak tot de 
natuur- en scheikundige weten
schappen heen gesleept, bepaalde 
hij zijne aandacht, tot de proef
ondervindelijke nasporingen, 
waarin hij zeer wel slaagde. Reeds 
in den ouderdom van 18 jaren 
was hij in briefwisseling met 
den abbé NOLLET, over de elec-
triciteit, en in 1769 zond: hij 
aan pater BECCARU ,' eene La-
tijnsche verhandeling getitekl: 
De vi attractivd igiiis electrici 
In 1771, gaf hij eene nieuwe 
verhandeling in het licht» on 
verkreeg, in 1774, dcnteerslool 
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voor de natuurkunde, "in het 
collegie van; Como, van waar hij, 
in 1779, tot de universiteit van 
Pavia overging, om aldaar den
zelfden leerstoel te bekleeden, 
dien hij tot in 1804 behield. 
De proefnemingen, welke hij in 
1775 maakte, betrekkelijk de 
isolerende hoedanigheid, welke 
het met olie doortrokken hout 
bekomt, bragten hem tot de 
zamenstelling van den ekctro-
phore of electriciteits-drager, wijl 
dit toestel werkelijk als een blij
vend en onuitputtelijk depot is, 
waaruit men eiken oogenblik, 
de electriciteit kan bekomen, 
die tot eene menigte proefne
mingen vereischt wordt. Terwijl 
hij trachtte om aan denzelvön 
nog meer volkomenheid tè ge
ven, ontdekte VOLTA, in 1782, 
een ander toestel dat nog veel 
gewigtiger was, waaraan hij den 
naam gaf van electrieken conden
sator. Door middel van den 
condensator, gaan de kleinste 
hoeveelheden electriciteit, wan
neer dezelve uit eene bron voort
komen, die in staat is, om naar 
mate dat men ze wegneemt, 
dezelve aanhoudend weder voort-
tebrengen zich vestigen en op-
eenstapelen, in eene geleidende 
schijf. Deze beide toestellen 
waren, wel is waar, twintig jaren 
vroeger aangeduid en derzel-
ver ware theorie opgegeven door 
Mvmvs in zijn Tentamen the-
&ri®$lectrititati$ et magnetismi; 
hetwelk de verdienste van 
VOLTA, niet vermindert. Het 
verdient echter opmerking dat 
hij eene valsche verklaring, be
trekkelijk de werking zijner 
beide toestellen aannam, wier 

eigenschappen hij aan datgene 
toeschreef wat hij electrieke damp-
kringen.noemde, en de diepste 
nasporirigen, met de natuur
en meetkundigen, zoo als met 
COOLOMB en LAPUGE, waren 
niet in staat hem daarvan tg-
rugtebrengen. In 1777 deed 
VOLTA met zijnen landgenoot 
Giovio eene reis door Zwitserland 
en Suvooije, en werd door HAL-
LEB en VOLTAIKE zeer welwillend 
ontvangen. J n 1782, bezocht 
hij met SCARPA , Duitschland, 
Holland, Engeland en Frank
rijk , en ontving in al deze 
landen, talrijke bewijzen van 
achting van de geleerden. Wij 
haasten ons de groote ontdek
king te vermelden der ontwik
keling van de electriciteit, door 
de wederkeerige aanraking der 
ligchamen, een beginsel waarvan 
de toepassing zoo gelukkig en 
zoo buitengewoon is geweest, 
dat het, indien het mogelijk 
ware, zegt de geleerde BIOT, 
eene nog grootere ontdekking 
is dan het beginsel, waaruit 
het voortsproot. Zijn toestel 
bekend onder den naam van 
elektrieke of voltaïsche zuil is 
het vermogendste middel van 
oplossing {decompositie) en van * 
vermenging (compositie) gewor
den , wat ooit de scheikunde 
bezeten heeft. Het is aan hem 
dat wij de schoone ontdekkingen 
te danken hebben van sir HDM-
PHRY DAVÏ, betrekkelijk cte berg-
stoffelijke grondslagen der wee-
dasch of souda der potasch, 
thans zoo zeer bekend onder , 
de namen van sodiun, potasskm 
enz. * VOLTA bragt dejdenkbeel-
den van GALVAM (zie dat artikel) 
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te regt, ten opzigte van den 
oorsprong van het beginsel, dat 
do spieren en zenuwen derkik-
vorschen, die van het hoofd 
beroofd zijn, door de werking 
der electriseer-machine zamen-
< trekken. GALVANI zocht de oor
zaak daarvan in de zenuwen; 
VOLTA duidde dezelve aan als 
voorkomende uit de electriciteit, 
ontwikkeld door de aanraking 
{contact) van twee ongelijksoor
tige (heterogene) metalen. In 
1792, zond hij aan de konink
lijke maatschappij van Londen, 
zijne eerste verhandeling over 
de ontwikkeling der electriciteit 
in het contact der ligchamen; 
en in 1800 zond hij aan dezelfde 
maatschappij eene tweede, be
vattende de ontdekking der elek-
trieke of voltaïsche . zuil. Dit 
geleerde genootschap, dat hem 
reeds in 1794, de gouden me
daille van COPLEY had toegekend, 
voor de ontdekking van den 
condensator, nam hem in zijn 
midden op, en gaf hem devlei-
jendste bewijzen van achting 
en erkentenis, voor de diensten 
aan de wetenschap bewezen. De 
ontdekking der voltaïsche zuil 
werd eerst in Frankrijk, in 
1801, na de verovering van 
Italië door BONAPARTE, bekend. 
De overwinnaar bewoog VOLTA 
naar Parijs te komen, en hij 
herhaalde zijne proefnemingen 
in tegenwoordigheid eener tal
rijke kommissie van leden der 
klasse van wetenschappen van 
het instituut. Hij werd in de 
Fransche hoofdstad met geestdrift 
onthaald, en op voorstel van 
den eersten consul, bij de ver
gadering „van het instituut tegen

woordig , schonk dat genootschap 
hem zijne gouden medaille; 
BONAPARTE voegde er eene gra
tificatie van zes duizend franken 
bij. Eene maatschappij van 
Fransche natuurkundigen koos 
tot onderwerp harer werkzaam
heden, de ontdekkingen van 
VOLTA, en loofde prijzen ui t , 
om er de ontwikkelingen van 
uittebreiden. NAPOLEON,'die hem 
met onderscheidingen overlaad
de, deed hem tot afgevaardigde 
der universiteit van Padua, bij 
de consulta van Lyon benoemen, 
verhief hem vervolgens tot lid 
van het collegie der Dotti, tot 
senateur én eindelijk tot graaf. 
Later scheen echter de belang
stelling , welke BONAPARTE toen
maals in den bloei der weten
schappen stelde, eenigzins te 
verkoelen: onder het keizerlijk 
bestuur werden de Fransche 
geleerden op nieuw van hunne 
medebroeders in andere landen 
zoo zeer afgezonderd, dat het 
hun zelfs niet geoorloofd was, 
een eenvoudig schei-of natuur
kundig tijdschrift uit Londen 
te doen kómen, en zulks niet
tegenstaande BEUTHOLLET, een 
der persoonlijke vrienden des 
keizers, er dringend de vergun
ning toe verzocht had. De klasse 
der wetenschappen van het in
stituut, benoemde VOLTA, in 
1802, tot een harer acht vreemde 
leden. Met aanzienlijke jaar
wedden , ontving hij de titels 
van lid van het legioen, van eer 
en van de ijzeren kroon en was 
een der eerste leden van het 
instituut van-Italië. De ver
zwakking zijner gezondheid nood
zaakte hem zijnen leerstoel ia 
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1804 te verlaten, en in 1S15 
werd hij door "keizer FRANCISCUS 
II , tot directeur der filozofische 
faculteit aan de hooge school 
van Pavia benoemd. VOLTA 
overleed den 6 Maart 1826, op 
den zelfden dag, waarop een 
jaar later, de groote LAPLACE 
zijne loopbaan eindigde. In 18Ó4, j 
was hij in den. echt getreden 
met THERESIA PELLEGRINI,, bij 
welke hij drie zonen verwekte; 
een derzelve verloor hij in 1814. 
VOLTA had zich steeds als een 
godsdienstig man getoond, en 
zijne zedigheid leed niets door 
zijnen roem. Aan zijn vader
land gehecht, had hij de schit
terende aanbiedingen van de hand 
gewezen, welke hem waren ge
daan, om hem naar St.'.'Peters
burg :te lokken. Be ridder 
ANTWO'RI heeft de verzameling 
zijner werken in het licht gege
ven, Florence, 1816,. 5 dl.», in 
8.™, waarin de gedenkschriften 
van den geleerden natuurkun
dige, volgens derzelver dagtee-
kening zijn gerangschikt. VOLTA 
heeft daarenboven eenige onuit-' 
gegevene losse stukjes nagelaten, 
benevens eene menigte artikels 
over natuur- en scheikunde, in 
handschrift, of in verschillende 
wetenschapelijke verzamelingen 
verspreid. ' De hoogleeraar CA-
ÏENAZZI heeft zijne lofrede ge
schreven. 

VOLTAIRE (FRANCISCUS MARIA 
ARODET , genaamd DE) , te Cha-
i e W v e e n dorp, bij Sceaux, 
clen^O Februarij 1694 geboren, 
werd eerst w e g e n s den zwakken 
staat zijner gezondheid, den 22 
November daaropvolgende, in de 

kerk St. Andró-des-Arcs, gedoopt. 
Zijn,vader was FRANCISCUS AROU-
ET, oud notaris, die toenmaals 

' afwisselend en driejarig ontyan-

I
ger der geregtskosten en vaca
tiegelden van dó rekenkamer 
was. Zijne moeder, MARGARETHA 
D'AÜMART, sproot uit eene familie 
van Poitou. De jonge AROUET, 
die in het vervolg, naar aanlei
ding van zijn moederlijk patrimo
nium , den naam van VOLTAIRE 
ontving, werd bij de Jesuiten 
opgevoed j hij had bij dezelve 
voor meesters de paters PORISE . 
en LE JAT. Deze laatste (het 
is GOKDORCET die zulks in zijn 
Leven van VOLTAIRE verhaalt), 
getroffen doof de stoutheid 'der 
denkbeelden en gevoelens van 
den jeugdigeii scholier, voorzeide 
hem dat hij in Frankrijk de 
coryphaeus van het deïsmus zoude 
worden; eene voorzegging, die 
door de gebeurtenis bewaarheid is, 
voegt de geschiedschrijver er bij. 
Bij het verlaten van het collegie, 
keerde hij tot den schoot zijner 
familie terug, en vond aldaar den 
abbé DE GHUTEAÜNEUF, den ouden 
vriend des huizes en zijn doop» 
heffer of peet. Deze was in 
kónnis met de beruchte NINOJS 
DE LENCLOS , aan welke hij den 
jongen VOLTAIRE voorstelde, die 
zijne neiging voor de dichtkunst 
reeds openbaarde- Hij sprak 
voor NINON eenige bijtende punt? 
dichten uit, waarmede hij zijnen 
broeder kwelde,' die het Jan-
senismus was toegedaan, en 
met veel vuur declameerde hij 
de Moïsade van ROUSSEAU. NI-
NON, die tot de vrouwelijke 
schoone geesten behoorde, schep
te behagen in den geest van: 
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VOLTAÏRE , en legateerde hem, 
bij haren uitersten wil 2000 
livres om zich daarvoor eene 
kleine bibliotheek aanteschaffen. 
De abbé DE CHiTEAüNEUF belastte 
er zich verder mede, om "hem 
in de groote wereld te doen 
optreden,, en aan hem had hij 
de kennismaking te danken, met 
den hertog DE SULLY , met den 
markies DE LA FARE, met de 
abbé's DE CHAULIEÜ, SERVIEN 
en COURTIN, met den groot-prior 
DE VENDÖME, den maarschalk 
DE VILLARS , en den ridder DE 
BOUILLON. VOLTAJRE putte uit 
hunnen omgang, dien kieschen 
smaak, welke de eeuw van Lo-
DEWIJK XIV onderscheidde; maar 
hij oefende in denzelven ook 
zijnen reeds verklaarden smaak 
uit,- voor de schimpreden. en 
het hekeldicht, op den oogen-
blik- waarop de ernstige toon, 
welken mevrouw DE MAINTENON 
in het hof had ingevoerd, aan 
eenige ligtzinnige nïannen hin
derlijk- was, en het onderwerp 
der bespottingen van eenige 
vitlustigen uitmaakte. Toen'va
der AROUET de levenswijze ver
nomen had, welke zijn zoon 
leidde," en dat hij zich enkel 
met verzen bezighield, verzocht 
hij den markies DE CnaTEAU-
NEUP, hem in hoedanigheid van 
page, mede naar Holland te 
nemen, werwaarts hij zich als 
gezant begaf. Mevrouw DU NOÏER, 
door hare minne-hieven bekend, 
woonde toenmaals met hare beide 
dochters te 's Gravenhage, wer
waarts zij de wijk had genomen, 
om van haren man bevrijd te 
zijn, meer nog dan uit ijver voor 
de protestantsche sekte. Hare 

listige kunstgrepen 'en eehigö 
geschriften, hadden haar in" die 
stad reeds berucht' gemaakt, 
toen'VOLTAÏRE met haar in ken
nis kwam, en op eene ernstige 
wijze eene harer: dochters aan
kleefde. De moeder maakte 
gerucht, en beklaagde er zich 
over bij den afgezant, die VOL
TAÏRE naar Parijs terugzond. 
Mevrouw DU NOYER liet deze 
geschiedenis drukken, met 'de 
brieven van den jongen AROUET 
aan hare dochter; zij bereikte 
alzoo haar doel, dat was, haar 
boek wel te verkoopen. In. de 
Fransche hoofdstad teruggekeerd, 
stelde VOLTAÏRE , zegt men, 
lieden van aanzien en zelfs" eer
biedwaardige geestelijken in het 
werk, om mejufvr. DU JNOYEK' 
aan eene moeder te onttrekken, 
die een laakbaar gedrag voerde, 
en hij nam zelfs de godsdienst 
tot voorwendsel; maar al zijne 

.pogingen waren vruchteloos. Me
jufvr. DU NOÏER werd eenigen 
tijd daarna aan den baron VON 
WINTERFELD uitgehuwd. Mid-
delerwijl. deed vader AROUET , op 
zijnen zoon ontevreden, die er 
zich niet om bekommerde eënen 
staat te kiezen, hem het vader
lijke huis verlaten. Een vriend 
des jongelings, den heer DE CAU-
MARTIN, nam hem mede naar 
zijn landgoed de Saint-Jnge: 
daar leefde een andere,CAUMAR-
TIN, loemaals zeer bejaard, een 
bewonderaar van HENDRIK IV 
en van SULLY. Hij deelde deze 
bewondering den jongen AROUEI1 

mede, aan wien hij tevens de 
geheimste bijzonderheden - ^ n 

het hof van LODEWIJK XIV- ver
haalde. VOLTAÏRE was nog met 
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anders bekend, dan door losse 
stukjes, Brieven on eene Ode, 
die den prijs der Fransche aka-
demie niet had kunnen behalen. 
Van Saint-Ange teruggekeerd, 
hield hij zicH met belangrijker 
werken bezig, en begon het 
heldendicht der Eenriade, en 
de Eemv van LOBEWIJS XIV, 
Deze vorst was juist overleden, 
en op de lofreden, welke men 
gedurende zijn leven aan hem 
verkwist had,' volgden onregt-
vaardige hekelingen, en hate
lijke panuphletten. VOLTAIRE 
werd beschuldigd de schrijver 
Van een dier hekeldichten te 
zijn, hetwelk met dezen regel 
eindigde: 

J'ai vuces Maux, et je n'ai pas vingtans. 

Hij werd in de Bastilh opgeslo
ten, waarin hij een zeer vrolijk 
diclitstukje op; zijne gevangen
schap vervaardigde; het. dicht-
stuk der 'ligue ontwierp en 
zijnen (Edipe verbeterde. De 
hertog van Orleans, toenmaals 
regent des koningrijks, deed hem 
de vrijheid wedergeven, en ver
leende hem eene gratificatie, 
terwijl hij hem zeide.- » Ge
draag u wel, in bet vervolg, 
en ik zal Yoor uwe fortuin zor
gen. — Ik dank Uwe Koninkl. 
Hoogheid, antwoordde hem VOL-
TAIRE, van wel te willen voort
gaan zich met mijne voeding te 
belasten; maar ik verzoek haar 
zich verder niet met mijne huis
vesting intelaten.",Zijn treurspel 
(Edipe, eerst afgewezen, wijl er 
geene liefde-ontwikkeling in voor 
kwam, werd in 1718 ten loo-
neele gevoerd, en vond b\jval. 
De vijanden der priesters juich

ten er vooral twee verzen in toe, 
die berucht zijn geworden, en die 
GIUMM in zijne Briefwisseling, en
kel met betrekking tot den smaak 
hekelt. AROÜET, de' vader, door 
zijne vrienden medegesleept, 
kwam bij eene voorstelling van 
het nieuwe treurspel,, werd tot 
schreijens toe bewogen, om
helsde zijnen zoon, te midden 
der' gelukwenschingen der hof: 
dames, en drong er verder nietj 
op aan, dat hij advokaat zoude 
worden. Laatstgenoemde had , 
de kennismaking der maarschal-
Jdn DE VILLARS aan eene onbe
zonnenheid te danken, welke 
zijne jeugd naauwelijks kon ver-
sehoonen. Bij eene 'voorstelling 
van (Edipe, verscheen hij op 
het tooneel, den sleep van den 
booge-priester vasthoudende. De 
maarschalkin vraagde, wie deze 
jongeling was, die het stuk wilde 
doen vallen, en na vernomen 
te hebben, dat het de schrijver 
zelf was, verlangde zij hem te 
leèren kennen, en liet hem in 
haar gezelschap toe. De maar
schalk DE VILLARS had hem reeds 
toegenegenheid getoond, door 
hem eens te zeggen:; "De natie 
is u grooten dank schuldig, daar 
gij alzoo uwe studiën en talen
ten aan: haar toewijdt»— Mon-
signeur, antwoordde de dichter,: 
zij zou mij nog veel meer te 
danken hebben, indien ik-wist 
te schrijven, zoo als gij weet te 
spreken en te handelen.'" Harts-
togtelijk in de maarschalkin ver
liefd , en verpligt om eene dwaze 
hoop te laten varen, keerde hij 
tot zyne studiën terug, en zette 
de Eenriade voort. In 1724: 
genoodzaakt, om Parijs te ver-
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laten, vergezelde hij mevrouw 
DE B.WELMONDE naar Bolland, 
en ontmoette te Brussel den be
roemden J. B. ROUSSEAU. Hij 
raadpleegde hem over zijn dicht-
stuk der Ligue, en las hem 
zijnen Brief aan Urania voor, 
die een eerste gedenkstuk van 
zijne vrijheid van denken was; 
ROÜSSEAÜ reciteerde hem het 
Oordeel van PMo, eene heke
lende zinspeling, en eene Ode 
aan de Nakomelingschap. Na 
het voorlezen dezer Ode had 
VOLTAIRE de onbeleefdheid aan 
den schrijver derzelve te zeggen: 
» dat zij niet aan haar adres 
zoude komen." De beide dich
ters verlieten elkander als onver
zoenlijke vijanden. Zijn treurspel 
Artemire, dat uitgefloten werd» 
verscheen omtrent dezen tijd in 
het licht 5 hij leverde hetzelve 
op nieuw in 1724, in een stuk 
getiteld: Mariamne. VOLTAIRE, 
van natuur tot het schimpdicht 
overhellende, hadeenige geschil
len , met door hunnen naam be
roemde mannen; hij beleedigde 
onder anderen den ridder DU 
ROHAN, door dit gezegde; » Ik 
voer geenen grooten naam; maar 
ik weet dengenen te vereeren , 
dien ik draag." Men zegt dat de 
bedienden van den ridder, hem 
aan de deur van het hotel Sully, 
alwaar hij het middagmaal ge
bruikte , mishandelden * en dat 
de beleedigde vruchteloos zijnen 
aanvaller-zocht, om hun ge
schil met de wapens uittema-
ben.i Maar eene bez waarnis van 
eenen anderen aard drukte op 
den vergramden dichter: hij had 
verzen opgedragen aan de mar
kiezin w P'BIE:, minnares van 

den hertog van BOURBON, Deze 
prins was eenoogig, en de schrijt 
ver zeide: 

lo , sans avoir Tart ie feindro, « 
D'ASGOS sut trompcr lou» les yeujr; 
Nous n'cn avons qu'un seul h craindrc , 
Pourquoi ne nous pas rentlre ïicureux 7 

Op den oogenblik, waarop de 
kardinaal DE ROHAN, zich,aan 
den hertog over de handelwijze 
van VOLTAIRE, ten opzigte van 
den ridder beklaagde, legde men 
de aangevoerde dichtregels on
der het oog van dien prins. De 
schimpdichter werd andermaal 
in de Bastille opgesloten;, en 
na zes maanden gevangenschap, 
werd hem het bevel aangekon* 
nigd hèt koning'rijk te verlaten.. 
Hij stak naar Engeland over, 
alwaar hij zich hoe langer zo» 
meer, in die vrijheid van den
ken versterkte, welke er op 
uitliep, om hem, even als 
pater LE JAY, zijn meester, 
zulks voorzien had, den cory~ 
phaeus der goddeloozen te ma
ken. Engeland was toenmaals 
bevolkt met free4inhers (vrij
denkers). Hij .zag te Londen. 
andermaal lord BOUNGBROKE, 
en bezocht het gezelschap van 

CpLLINS , TlNPAUi * WOOLSÏON , 
MORGAN, CHÜBB, en andere En-, 
gelsche schrijvers, die als het 
ware, als om strijd werkten, 
om de grondslagen van het Chris
tendom te ondermijnen. Men 
kan ligtelijk vooronderstellen, 
dat de geschriften en gesprek
ken dier ongeloovigen eene» 
grooten invloed uitoefenden op 
de gevoelens van eenen jongfi-
ling, die reeds niet dan al }& 
zeer tot eene overdreven» wy-
heid van denken overhel*. Het 
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was te Londen dat hij zijne 
treurspelen Brutus en de Dood 
van Ccesar en de Proeve over 
het Heldendicht zamenstelde; 
het laatste eerst in het Engelsen 
geschreven, en later aan het 
hoofd der Eenriade geplaatst, 
welke hij in die stad liet druk
ken. Koning GEORGE I , en de 

- prinses van Wallis, stelden zich 
voor het welgelukken van dit 
werk in de bres, dat den schrij
ver groote voordeelen opleverde. 
Ofschoon de. zegepraal der Ca-
tholijke godsdienst het onder
werp van dit dichtstuk behoorde 
te zijn, tracht de schrijver den 
voorrang aan de protestanten te 
geven; verwart bij steeds de 
dweepzucht met de godsdienst, 
en doet hij menigvuldige uitval
len tegen de priesters, monni
ken en Paussen; vrij schoone 
verzen ter eere van het Chris
tendom kunnen al deze uitspat
tingen niet- weder goed maken. 
Wij zullen niet spreken over 
hetgene wat hij den H. LODE-
WIJK laat zeggen legen het leer
stuk van de .eeuwigheid der | 
straffen, en willen enkel de: 

beide volgende dichtregels aan
halen, om in het algemeen over 
den 'waren geest van dit werk 
te oordeelen: 

Hejua! uu Dieit'aS lion <jui do 1'hotnrao est. 
Je maitre, 

Sa out iti aervi s'il avait voula 1'clre. 

"waarin de schrijver1 aan dien 
zoo goeden God schijnt te ver-! 

wijtea, van niet het noödige te 
hebben gedaan, o p datdemensch 
Hem dimen zoude. Het is niet 
zonder reden., dat een der, lof-; 
redenaars van VOLTAIRE de uit
gave der ïlenrkde beschouwd 

0 L. 

heeft, als het gelukkige tijdvak 
der vrijheid van denken, en de 
gewigligsle dienst aan de filozofie 
bewezen; hij zegt zelfs dat. Frank
rijk vroom, en op eene verre
gaande wijze dweepzuehüg was 
(Vie de VOLTAIRE door DUVKU-

1 MET, Londen, 1787). In 1728 
in Frankrijk teruggekeerd, ver
meerderde zijne fortuin door den 
verkoop zijner werken, en door 
.de gelukkige uitzetting zijner 
fondsen. Hij plaatste het geld , 
hetwelk hij uit Engeland had-
medegebragt, in eene door DES-
FORTS, tegenboekb ouder der 

! geldmiddelen, opgerigle loterij y 
en Paius DOVERNEY verschafte 
hem eene interest, in de levens
middelen des legers waarvan hij 
meer dan 800,000 livres trok. 
Deze verschillende winstbere
keningen verschaften hem'aan
zienlijke kapitalen, en hij was 
op het einde van zijn leven in 
het genot van meer dan 130,000 
livres jaarlijksche renten.' Onder 
deze interest-berekeningen, ver
loor bij de letteren niet uit het 
oog, en in 1730 gaf hij zijnen 
Brutus in het licht, die slechts 
eenen middelmatigen bijval vond. 
De schrijver troostte er zich lig-
telijk over, toen. hij vernam,-
dat een schip, voor zijne reke
ning beladen, even zeer Brutus 
genaamd, en dat hij vergaart' 
waande, te Marseille was bin-
nengeloopen. Men verzekert 
dat FOINTENELLE VOLTAIRE aan
spoorde, om verder niet voor 
het tooneel te arbeiden, even 
als de groote CORNEILLE zulks 
aan RACINE had aangeraden na
dat hij de voorlezing van z'yjnen 
Alexandcr had aangehoord, een 
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sluk,' dat, het talent van dien 
onsterfeüjken dichter nog niet 
verraadde.' Daar VOLTAIRE aan 
den raad van dezen academicus 
geenszins het oor leende, zoo gaf 
hij, in 1732, Zaïre, een stuk 
van eene geheel nieuwe genre 
in het licht. De bijval beloonde 
de hoop van den schrijver; maar 
zijne ijdelheid werd vervolgens 
op eene wreede wijze beschaamd, 
door het slechte onthaal dat aan 
zijne AdeMde 'du Guescün te 
beurt viel; men zegt dat een 
snaak, op deze vraag van VEN-
BÖME: Zijl gij tevreden, COÜCV? 
antwoordde Couci-Couci. -..; en 
dat'deze spotternij over het lot 
van het stuk besliste. Dan toen 
VOLTAIRE hetzelfde onderwerp 
op nieuw onder den titel van de 
Hertog van Foix had doen ver
schijnen , werd het dóór het pu
bliek beter opgenomen. Hij had 
omtrent dezen zelfden lijd (1730) 
in het licht doen verschijnen Apo
theose etc. (Verheffing of vergo-
ding van' Mejufo. LECOUVREUR) , 
eene tooneelspeelster, waarin hij, 
na haar bijna vergood te hebben, 
zich tegen de geestelijkheid ver
heft, die haar de kerkelijke be
graving had geweigerd. Zijn 
Mondain (Wereldling), in 1736 
gedrukt, is slechts eene verde
diging der' weelde, die hem, 
zégt CONDORCET, niet alleen de 
verwijlingen der vromen, maar 
van verseheiden gestrenge en 
achtenswaardige filosofen berok
kende. In de Tempel dessmaaks, 
beoordeelt hij schrijvers der vo
rige eeuw, en zelfs zijne üjd-
gflnoöten op eene meer verlei
dende en geestige dan billijke 

XXIV DEEL. H 

en onpartijdige wijze: dit werk 
onderging gegronde hekelingen. 
Regtvaardiger en gestrenger ver
hieven • er zich bij de uitgave 
zijner Lettres etc. (Wijsgeerige 
brieven of Brieven over de Engel-
schen). Deze brieven zijn ten 
getale van vijf-en-twinlig, en de 
schrijver roert in dezelve, met 

•eenen ligten stijl, vol puntdich
ten en; spotternijen, tegen onze 
priesters en godsdienstige ge
bruiken, en lofspraken op de 
kwakers, dweepzuchtige en soms 
huichelachtige seciarissen, zeer 
oppervlakkig, de godgeleerd
heid , bovennatuurkunde, ge
schiedenis, letterkunde, de we
tenschappen en zeden aan. Het* 
werk werd door het parlement 
veroordeeld, en de schrijver, 
bij een Lettre de cachet ia bal
lingschap gezonden ; maar hij 
wist zich aan het. vonnis te 
onttrekken. Hij had reeds ver
scheiden gezangen van zijndicht-
stuk la Pucelle (de Maagd) 
vervaardigd, zijne vrienden droe
gen er fragmenten uit voor, en 
stelden alzoo den schrijver aan 
nieuwe vrees bloot. Genoodzaakt 
zich andermaal te verwijderen, 
zoo koos hij, daar hij toch zag 
dat, ondanks al zijne talenten, 
zijne ongodsdienstige voortbreng-: 
selen de waakzaamheid op hem 
van de vrienden der orde had
den opgewekt, de parlij om zijn 
vermogen buiten 'stands te plaat
sen, en hij ging eenigen tijd in 
het belegerde Philipsburg door
brengen, alwaar de maarschalk 
DE BERWICK het bevel voerde; 
hij had de voorziglighëid er zich 
aan geenerlei gevaar bloottestcl-

' h - . • • ' • 
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len; men beweert zelfs dat hij 
weigerde de loopgraven te bezig-
tigen. Hij begaf zich daarop naar 
Cirey in Champagne, alwaar 
de markiezin DÜ CHaTELET een 
landgoed had. Hij beoefende 
met deze dame de stelsels van 
LEIBNITZ en de grondbeginselen 
van NEWTON en werkte aan zijne 
EMmens etc. (Grondregels der • 
wijsbegeerte van NEWTON), maar 
na verscheiden jaren gestudeerd 
te hebben, volgde hij den raad 
van CLAIRAUT, en zag er van af, 
om een natuurkundige te wor
den. Hij nam zijne geliefkoosde 
werkzaamheden weder op, en 
schreef de Histoire etc. (Geschie
denis van KAKEL XII), bragt 
zijne Verhandelingen over den 
mensch ten einde, verzamelde 
de bouwstoffen tol zijn Essai etc. 
(Proeve over de seden en den geest 
der natiën, sedert KAREL den 
Groote). Dit in, 1740 begonnen 
werk, werd in' 1756 gedrukt, 
en schijnt eene oorlogsverklaring 
tegen het christendom en de 
christenen. Hij vervaardigde om
trent gelijktijdig Zulinie, Alzire. 
en Mahomed of de Dweepzucht; 
dit laatste treurspel werd in 
1741 te Rijssel ten tooneele ge
voerd. VOLTAIRE was sedert lang 
in briefwisseling met-FREDERiK 
II, koning van Pruissen. Gedu
rende de eerste voorstelling van 
Mahomed, ontving hij van dien 
filozofischen,vorst, een briefje, 
dal hem de overwinning van 
Molmlz aankondigde. Zijne ijdel
heid deed hem op het denkbeeld 
komen, om de eer, welke hem 
te beurt viel, publiek te maken, 
hij deed dus het stuk voor eenige 

• oogenblikken ophouden, om dit 

briefje den aans'chouwers luide 
voortelezen. Gij zult zien, zeide 
hij tot degene die hem omring
den , dat dit stuit, van Molwits 
het mijne zal doen slagen. Het 
werd werkelijk met bijval op
genomen ; doch ie Parijs eerst 
in het volgende jaar opgevoerd; 
de eerste voorstelling werd er 
den 9 Augustus 1742 van ge
geven, en, na het derde bedrijf, 
op hooger bevel gestaakt. In 
1751, deed de graaf D'ARGENSON , 
de vriend van VOLTAIRE , en 
secretaris van staat, den Maho
med andermaal ten tooneele voe
ren , en zulks in weerwil van 
BERNIER, luitenant van policie, 
en nadat D'ALJEMBERT er, om de 
leus, eenige regels uit geschrapt 
had. Zulime, dat later gespeeld 
werd, vond geenen bijval en 
verdiende zulks ook niet. Wij 
hebben gesproken over.de be
trekkingen van VOLTAIRE met 
FREDERIK II. Deze betrekkingen 
bestonden reeds bij het leven 
van deszelfs vader FREDERIK-
WILLEM. De kroon-prins koos 
den Fransehen filozoof tot zijnen 
mentor en gids; hij bleef nadat ' 
hij den troon had beklommen, 
hem dezelfde genegenheid toe
dragen; maar eene der eerste 
handelingen van zijn gezag, 
was, de uitgave van den Anti-
Machiavel te doen slaken. VOL
TAIRE ging den jongen vorst 
te Wezel bezoeken, die alstoen 
vruchteloos trachtte hem aan 
zijnen persoon te verbinden. Hij 
kwam alzoo te Parijs terug, 
en gaf in het licht Merope, een 
zijner beste treurspelen. De roem 
dien hij door hetzelve verwierf, 
zou hem de deuren der akademie 

http://over.de
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geopend hebben, alwaar door 
den dood van den kardinaal DE 
FLEÜRY, eene plaats open stond; 
maar zijne filozofische gevoelens 
hielden er hem nog gedurende 
verscheiden jaren van verwijderd. 
Het was vruchteloos dat de be
ruchte hertog van RICHELIEÜ, 
zich te zijne gunste in de bres 
stelde bij de markiezin BE CHA-
TEAUROUX, toenmaals gunstelinge 
van ÉODEWHK XV, en door den 
hertog beheerscht. Intusschen 
bragt deze nieuwe kennismaking 
te weeg, dat VOLTAIRE tot eene 
belangrijke zending gebruikt 
werd. Frankrijk, met de ko
ningin van; Hongarije in oorlog, 
verlangde het bondgenootschap 
van den koning van Pruissen. 
VOLTAÏRE werd heimelijk naar 
Berlijn, gezonden, en bragt te 
weeg dat FRÈDERÏK II, aan MA
RIA THERÈSIA op nieuw den oorlog 
verklaarde; deze afleiding nood
zaakte genoemde vorstin, hare 
troepen uit den Èlzas terug te 
trekken. Terwijl hij op zijnen 
terugtogt door 's Gravenhage 
trok, wist hij de bedoelingen 
der Hollanders te doorgronden, 
die nog twijfelachtig en onzeker 
schenen. Deze diensten, de be
scherming van den hertog van 
RICHEUEU, en vooral die van 
den markies D'ARGENSON en van 
mevrouw B'ETIOLE, later mar
kiezin BE POMPADODR, verschaf
ten hem de gunsten des hofs. 
Belast met de vervaardiging van 
een stuk bij het eerste huwelijk 

van den, dauphin, stelde, hij 
do Prinses mn Naiiarre zamen, 
die hem de waardigheid van 
gewoon edel-man en den post 
van geschiedschrijver van Frank
rijk deed verwerven. Hij gaf 
aan zijne dankbaarheid voor Lo-
BEWIJK XV lucht, door de vol
gende dichtregels: 

TSfon JTenri-Quatrc et ma Zaïre, 
Et mon Américaine Alzire, 

Ne m'ont valn jamais un soul regard du roiï 
J'eus beaucottp d'cnncmia, aveo tria peu de 

glüire. 
les liomiouri et -los bicns pleuvonl enfin 

sur mol 
ïour une furce de la foïre. 

* 
Intusschen zijne eerzucht was 
nog niet bevredigd; de akade-
mische fauteuil kwelde zijnen 
geest. Daar hij zeer wel den 
hinderpaal kende, die zich tegen 
zijne toelating verzette, zoo nam 
hij zijne toevlugt tot list; en 
om de gunst van pater BE LA. 
TOUR te winnen, schreef hij hem 
den 7 Februarij 1740 eenen 
brief, vol betuigingen van zijnen 
eerbied voor de godsdienst, en 
van zijne verkleefdheid aan de 
Jesuiten: hij zeide onder anderen 
in denzelven: Indien men ooit 
onder mijnen naam eenen regel 
heeft gedrukt, waaruit ooksleehis 
de geringste Sakristijn ergernis 
zou kunnen nemen, zoo ben ik 
bereid om zulks te verscheuren. 
Ik verfoei alles wat de minste 
verwarring in de maatschappij 
sou kunnen brmïgen. Deze val-
sche betuigingen hadden hare 
uitwerkselen (*), en hij werd ein
delijk in 1746, als academicus 
2 

(*) Hij nam meer dan eens dezen toon van verWoemde m g « j | 
ikonie) L , e» terwijl hij van zijn v e « ™ S S Ï Ü 
in 1748 aan den graaf D'ARfiEKTAJ,: » »et zou,rnn zeir t,pVw 
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opgenomen. Daar hij gaarne 
den zonderlinge speelde, zoo 
weidde hij niet alleen niet uit, 
in den gewonen lof van den 
stichter der akademie, den kar
dinaal DE RICHELIEU, maar maakte 
zelfs geen eervol gewag van 
denzelven. Hij keerde naar Ci-
rey tol de markiezin DU Cna-
TELET terug, met welke hij zich 
kort daarop naar het hof van 
koning STANISLAUS begaf. De 
dood der markgravin bespoedigde 
de ; terugkomst van, VOLTAIRE 
te Parijs, ah\%ar zijn letter
kundige roem tegenspraak on
dervond. Men verkoos boven 
hem, wettigt onbillijker wijze , 
CRÉBILLOH, die juist Catilina, 
had doen opvoeren. Hij meende 
zich te wreken, door over drie 
onderwerpen te schrijven, welke 
zijn mededinger behandeld had, 
en hij vervaardigde te Sceaux, bij 
de hertogin DU MAIKE, de drie 
treurspelen SEMIRAMIS, ORESTËS 
en CATILINA. Het was de her
togin, zegt men, die hem tot 
hét schrijven- van het laatste 
aanspoorde. InlussGhen begon 
de beschuldiging van ongods
dienstigheid , -welke hij zich 
welverdiend door zijne schriften 
berokkend had, eenige zijner 
beschermers van hem te ver
wijderen. Daarenboven verbit
terde "op hem zijne toomelooze 
laatdunkendheid alle geletterden, 
terwijl zijne driftige en hekel- II 

achtigê inborst, hem van eenen 
anderen kant vermogende vijan
den berokkende. LODEWIJK XV 
had tegen hem eene soort vati 
afkeer opgevat, dien hij niet 
ontveinsde, en zelfs de mark
gravin DE POMPADOUR onttrok 
hem hare vriendschap. Hij dacht 
alstoen niet beter te kunnen 
zijn, dan aan een uit filozofen 
zamengesteld hof, en nam dus 
eindelijk de voorslagen des ko-
nings van Pruissen aan'. Hij 
ging te Berlijn zich vereenigen 
met MAUPERTUIS, D'ARGENS, LA 
METTIUE en TOUSSAINT , kwam 
in Junij 1750 te Potsdam aan, 
en ontving het vleïjendst ont
haal van FREDERIK. De eerste 
maanden liepen tot wederkee-
rig genoegen van den meester 
en den leerling teneinde; geene 
wolk benevelde hunne goede ver
standhouding. VOLTAIRE bragt 
eenige uren van den dag bij 
den koning door, hetzij om zijne 
werken te verbeteren, hetzij 
om hem te leeren met smaak 
en zuiverheid te schrijven. Hij 
was dikwijls bij de avondmaal
tijden tegenwoordig, welke FRE
DERIK aan zijne gunstelingen gaf; 
waarbij zich mede andere schoone 
geesten van den stempel van 
VOLTAIRE bevonden, die door 
hun onderhoud de beginselen-
van den filozofischen monarch 
vleiden. Nooit, zegt VOLTAIRE, 
in zijne memorie'n, 'sprak men 

schrper van Zadig te worden gehouden, welk stuk men door de hate-
iijKsie toepassingen in minachting wil brengen, en dat men durft beschul̂  
uigen, van vermetele stellingen tegen onze heilige godsdienst te bevatten; 
weiijc schp!" Desniettemin gaf hij in het volgende jaar een pamphlet in 
«,i i! ' d.isf?m de* wijsen en des volks, waarin hij zich J>ij gelegen-

neut dor vrijheid van belasting (immuniteit), legen de geestelijkheid verheft. 
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op eene plaats in de wereld met 
zoo vele vrijheid over alle bij
gelovigheden der ménschen, en 
nooit werden deseke met meer 
scherts en verachting behandeld; 
en hij schreef aan mevrouw DU 
DEFFANT, dat hij dagelijks met 
twee of drie goddeloozen sou
peerde. Het was ' eindelijk bij 
een dier avondmaaltijden van 
FREDERIK, dat (volgens COLLI-
WI) VOLTAIRE het ontwerp van 
zijn Wijsgeerig Woordenboek 
vormde, dat eenigen tijd daarna 
ten uitvoer werd gelegd. Al 
het overige van den-dag kon 
hij aan de studie toewijden: 
hij verbeterde verscheiden zijner 
werken, bragt- de Eeuw van 
LODEWIJK XIV" ten einde, en 
werkte aan hetdicktst.uk la hoi 
naturelle (de Wet der natuur). 
FREDERIK bewees hem steeds de-
'zelfde toegenegenheid, en had 
hem tot kamerheer verheven. 
Door de geheele koninklijke fa
milie wel onthaald, speelde de 
dichter het treurspel met de 
broeders en zusters des konings, 
leerde hen Fransche verzen decla
meren x en droeg hun andere op, 
die tot hunnen lof vervaardigd 
waren. Het is eindelijk niet 
zonder grond dat hij het ver
blijf Mj dien koning het paleis 
van ALCINOÜS 'noemde. Maar 
deze begoocheling was weldra 
verdwenen. Men verhaalt dat 
op zekeren tijd, toen de gene
raal MANSTEIN er bij hem op 
aandrong zijne rnemoriën nate-
zien, hij hem antwoordde. » De 
koning heeft mij zijn linnen 
te bleek gezonden, het uwe 
moet dus wachten." En bij 

Hi i 

eene andere gelegenheid zeidehij, 
terwijl iemand op eenige door 
FREDERIK: vervaardigde dich tsiuk-
ken wees: » Die man is (LESAR 
en dé abbé COTTIH." De koning 
bleef met deze onbeschaamde 
redeneringen niet onbekend, 
en zeide eens aan LA METTRIE 
terwijl hij over zijnen kamer-

I heer sprak: » Ik heb hem nog 
noodig ter herziening, mijner 
werken, men zuigt den oranje
appel uit, en dan werpt men 
de schil weg." VOLTAIRE, die 
zich , zelfs tegenover vorsten, 
alles geoorloofd waande, was 
zeer gebeten over deze vertrou
welijkheid, en vormde van toen • 
af het ontwerp om te ontsnap
pen. Te gelijkertijd ontstonden 
zijne geschillen met MA UJPERTUIS , 
president der akademie van Ber
lijn; deze beroemde wiskun
stenaar, was, wegens een weten
schappelijk punt in oneenigheid 
met den hoogleeraar KÖNIG. 
VOLTAIRE , vroeger de vriend 
van den eerste, werd naijverig 
op de onderscheidingen, waar
mede de koning van Pruissen 
hem vereerde, en, ondanks 
het bevel van laatstgenoemde, 
van zich niet met de geschillen 
.te bemoeijen, die tusschen KÖ
NIG en MAOPERTDIS bestonden, 
schreef hij tegen dezen laatste een 
hekelschrift, dat door een nog 
schamperder gevolgd werd, Aha-
Ma genaamd, waarin hij noch de 
werken, noch den persoon zijner 
tegenpartij spaart. Met grond 
stond men verbaasd, dat dege
nen, dien hij in 1738 met lof few 
overladen, in 1752 niet anders 
was dan een ongerijmde snapper» 
3 ' • ••'. 
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een dwaze Jilozoof. FREDERIKII, 
billijker wijze verontwaardigd, 
liet het schimpschrift Akakia 
door. beulshanden verbranden. 
VOLTAIRE, die te Berlijn, ziek 

' was, zond hem daarop zijn kruis, 
zijnen sleutel, en het brevet zij
ner jaarwedde terug, en verzocht 
den koning de vergunning om 
te vertrekken: als eenig ant
woord liet FREDERIK hem kina 
ter hand stellen. VOLTAIRE voeg
de er bij, dat hij behoefte had 
aan de wateren van Plombières; 
men het hem antwoorden, dat 
me van Süezië nog beter waren. 
«ij hegaf zich intusschen naar 
lotsdatn, sprak met FREDERIK, 
en hunne goede verstandhouding 
scheen hersteld te zijn. VOL-

.. TAIRE verkreeg de vergunning 
om naar Plombières te gaan, 
maar volhardde bij zijn voorne
men om Pruissen voor altijd 
te verlaten. Hij begaf zich naar 
Leipxig, en van daar naar de 
hertogin van Saltsen-Gotha, de 
vriendin der filozofen, voor welke 
hij zijne Jaarboeken des Keizer-
iïjks begon. Onderweg ontving 
hij eene, uitdaging van MACPER-
•*«asy en hoorde hij zich laste
ren in de smaadschriften van 
LABAUMELLE. De traagheid zijner 
reis,: zijn verblijf të Gotha, en 
aanzienlijke sommen in het her
togdom Wurtemberg op zijn hoofd 
en opdat zijner nicht, mevrouw 
UËMS, gesteld, deden den koning 
jan prUi$sm i n z ! e n d a t y0].. 

TAIRE geen lust meer had om 
T S J T ' ¥ te r"S t e k°men. 
Snn I i 0 e d e n ' eenigeonbescliei-
f 2 ö r e d e n e r i n 8 e n ' e n e e n e v e r -
Sll\ ZiJner dichtwerken, welke VOLTAIRE had mcdoge' 

nomen, "vergramden 'den vorst 
zoo zeer, dat hij aan zekeren 
agent., FREITAG genaamd, last 
gaf, VOLTAIRE natesporen, hem 
aantehoüden, en niet weder' los
te laten, alvorens hij zijne de-
coratien, het brevet zijner jaar
wedden, en de verzameling van 
's vorsten gedichten zou hebben 
teruggegeven. FREITAG bragt te 
Frankfort de bevelen van zijnen 
meester naauwkeuriglijk ten uit
voer ; en, na eene gevangenschap , 
van drie weken, bekwam VOL
TAIRE zijne vrijheid terug. Hij 
begaf zich naar Colmar, wilde 
eerst zich in Duüschland ves
tigen, en schreef vervolgens, 
naar Parijs, om te weten, of 
hi j , indien hij derwaarts te- •; 
rugkeerde, bij het hof op een. 
goed onthaal kon rekenen: het 
antwoord was niet voldoende, 
en hij besloot om de wateren 
van Mx in Sawoije te gaan 
gebruiken. Bij zijnen doortogt 
te Lyon zag hij verscheiden zij
ner stukken uitvoeren,- en ein
delijk begaf hij zich naar Geneve, 
om TBONCHIN (zie dat artikel) 
te raadplegen. Hij bewoonde 
vervolgens beurtelings Tourrtey, 
Ferney (zie RACLE) en les Dé-. 
Uces, aan de poorten van Geneve, 
en vestigde zijn verblijf in dat 
land. In zijne afzondering ont
ving hij de beroemde personen, 
die door het verlangen werden 
medegesleep t om dezen buiten
gewonen man te lëeren kennen; 
Hij onthaalde er ook de nieuwe 
proselieten, welke D'ALEMBERT ; 
hem aanbeval. Met ijver beoe
fende hij nog steeds de letteren, 
en VOrphclin etc. {liet Weeskind 
van Sim) 'was de eerste vrucht 
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zijner afzondering, een werk, 
waarin men, even als in dó 
.meeste andere die uit zijne pen 
zijn gevloeid, onder den rijkdom 
der dichtkunst het noodlottige 
talent aantreft om de goddeloos
heid intescherpen. Behalve de 
beide reeds aangehaalde verzeil 
uit de Henriade, had hij in 
Zaïre (dat evenwel een geheel 
christelijk stukbehoordete zijn), 
de onverschilligheid in het stuk 
van godsdienst gepredikt: onder 
meer andere" bewijzen ter staving 
hiervan, laat hij ZAÏRE in het 
1.° bedrijf zeggen: 

J'ousso ité prés du Ganjo csclave des faux 
dieux, 

Ohr<Stionne dunt Paris , musulniane on ces 
l i c 11X4 

Ziehier hoe IDAMÉ zich in het 
3.e looneel van het 2 A bedrijf 
van het Weeskind van Sim uit
drukt : 

la nature ot 1'Iiymoii, voila les loix pre
mières , 

les devoirs, los'Mons dos nntiohs enlièros: 
Cos leis vio'nnont dés dicusj Ie rusteest 

dos humains. 

Maar niets kan de ergernis even
aren , welke de uitgave van la 
Pucelle {de Maagd van Orlcans) 
te weegbragt. Dit dichtstuk, dat 
de buitensporigsle trekken en de 
aanstootelijkste bijzonderheden 
hevat, wekte de verontwaardi
ging op der minst angstvallige 
lieden. Bedorven menschen la-' 
zen dit werk met gretigheid, 
maar zij, die nog slechts een 
greintje eerbaarheid bezaten, be
schouwden het als een' wijsgeer 
onwaardig, en als » eene vlek 
op de werken en het leven des 

H 

I schrijvers." Men zou het zelfde 
verwijt aan zijnen roman l'Op-
timisme (Leer, van de beste ive-
reïd — Optimismus —) en „aan 
het grootste gedeelte zijner Cófc 
tes (Verhalen) kunnen doen, 
waarin ongebondenheid en on
godsdienstigheid elkander als ' t 
ware den voorrang betwisten. 
In la Lot naturelle (de Wet der 
natuur), een ander dichtstuk. 
dat hij kort daarna in hét licht 
gaf, verheft hij zijne stem tegen-
de dweepzucht: men weet genoeg 
wat VOLTAIRE door. dat woord 
verstond. Het dichtstuk over de 
Désastrc etc. (Ramp van Lissa
bon), waarin hij behagen schept 
de Voorzienigheid te lasteren, 
en het menschdom - tot wanhoop 
te brengen, haalde hem do ver
wijten zelfs van JEAN JACQUES 

RODSSEAU op den hals. Op Can-
dide of het Optimisme volgde 
eene vrije vertaling of liever 
eene parodie van den Ecclesi-
astes en van een gedeelte des 
JSooglieds. Deze beide geschrif
ten werden door beulshanden 
verbrand. De eerste uitgave 
zijner Werken, die onder zijn 
opzigt geschiedde, verscheen in 
1757; hij voegde er zijn Essai 
etc. (Proeve over de zeden en 
den geest der natiën) bij, welk 
geschrift de geestdrift zijner be
wonderaars opgetogen hield, en 
dat uit een letterkundig oogpunt 
beschouwd, niet zonder verdien
sten is j doch waariü hij zich 
voornamelijk toelegt, om de 
godsdienst in hare grondslagen 
te ondermijnen, om de £*** . 
verachtelijk te maken en te»3 

bedienaars te honen. Z p haat 
4 
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tegen de godsdienst scheen met 
de jaren in hem toe te nemen, 
en niets was in staat denzelven 
te verzadigen. Het is omtrent 
dezen tijd, dat hij zich met 
den koning van Pruissen ver
zoende, met wien hij tot aan 
zijnen dood in briefwisseling 
bleef. Middelerwijl leverde hij 
eenige artikels voor de Ency
clopédie, en in 1760 gaf hij 
aan het tooneel Tancrède, waar
aan een bijzondere .bijval te beurt 

. viel. Na te Ferney eene achter
nicht van den grooten GORNEILLE 
te hebben opgenomen, voorzag 
hij in haar toekomstig bestaan, 
door bij inteekening eene uit
gave der Werken van dien on-
sterfelijken treurspel-dichter in 
het licht te geven- de koning 
van lYuissen.en andere vorsten 
behoorden tot de inteekenaars. 
Hij deed het werk met aantee-
keningen vergezeld gaan, waarin 
hij, indien hij nu en dan de 
schoonheden van den vader des 
Franschenlreurspels prijst, soms 
zijne gebreken met eene klein^ 
geestige gestrengheid, naar af
gunst zweemende, ten toon 
spreidt. Men kent het deel dat 
hij nam aan het proces vanCA-
LAS (zie dat artikel), wiens fa
milie de wijk naar Geneve had 
genomen: GALAS , beschuldigd 
van zijn' zoon gewurgd te heb
ben, werd eindelijk onschuldig 
verklaard, en zijne gedachtenis 
in eere hersteld. Hij beschermde 
SIRVEN in zijn proces met de 
Jesuüon, en de boeren van 
Franche-Cmté tegen het kapit
tel, waarvan zij lijfeigenen wa
ren. Zijn letterkundige roem, 
dien hij ontegensprekelijk in vele 

opzigten verdiende, werd dik
werf gestoord, door hekelingen, 
die hem in zeer kwaden luim 
bragtén. De LpMres etc. (Brieven 
van eenige PoHugeesche joden, 
enz.), door den abbé GOÉNÉE, 
wekten op eene buitengewone 
wijze zijne gramschap op: de 
schrijver ontmaskerde in dezelve 
zijne kwade trouw in de verta
ling van verscheiden teksten, 
en bragt andere, niet minder 
belangrijke, dwalingen.aan het 
licht. » Deze abbé, zeide hij, • 
is" zoo valsch als een aap; hij 
schijnt u te streelen, en bijt u " 
dat het bloedt." Maar de las
tigste kunstregters voor zijne 
eigenliefde waren de dagblad
schrijver FJRÈRON, en het Jour
nal de Trévoux, door Jesuiten 
geredigeerd. Het laatste veroor
zaakte hem aanvallen van toorn, 
die moeijelijk te beschrijven zijn, 
en die, naar het schijnt, aan 
een filozoof weinig belamen. Hij 
was te Genève slecht gezien, 
alwaar zijne beginselen de over
heden tegen hem hadden ihge-, 
nomen. Deze zelfde beginselen, 
gestadig herhaald, in al de wer
ken, welke hij in het licht gaf, 
deden gedurige klagten tegen 
hem ontstaan. Hij geloofde of 
wilde doen gelooven, dat er een 
groot onweder boven zijn hoofd, 
broeide, en dat het hoogst noo-
dig was, hetzelve af te wenden: 
hij had een weinig koorts, ont
bood eenen biechtvader, hield 
eene plegtige communie, en 
legde eene openbare verklaring 
af van zijnen eerbied voor de 
Kerk 5 maar verstandige lieden 
wisten wat zij van zulk eenen 
huicholachtigen toestel denken 
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moesten, en zijn stap werd 
zelfs door zijne vrienden gelaakt. 
Het was niet de eerste maal, 
dat VOLTAIRE zijne toevlugt tot 
de kerkelijke bediening had ge
nomen. Toen hij in November 
1723, ten huize van den pre
sident DE MAISONS ziek was, 
biechtte hij bij den dorps-pas-
toor. Hij schreef zelf daarover, 
in Januarij 1724, aan den ba
ron DE BRETEOJL , en, wat op
merking verdient, zonder daarbij 
eenige spotternij te voegen. In 
de geschillen, die er te Genève 
tusschen het volk en de magis
traat ontstaan waren, verklaarde 
VOLTAIRE zich voor het eerste, 
dat is tegen de bestaande wet
ten, en hij gaf bij die gelegen
heid een Gedicht in het licht, 
waarin hij beide partijen in een 
belagchelijk licht stelt. Zijne 
onrustige inborst en zijne voor 
zijne jaren verbazende werk
zaamheid bewogen hem, zich 
met eene menigte zaken te be-
moeijen; hij beschermde de 
vrouw van MONTBAILLI (wegens 
vadermoord ten dood gebragt), 
van medepligtigheid beschul
digd , en zij werd in den raad 
van Artois vrijgesproken. Hij 
onderhield eene uitgebreide cor
respondentie met den koning 
van Polen, FREDERIK den Groote, 
CATHARINA II., met D'ALEHBERT, 
THIUIOT, D'ARGENTAL en ande
ren. Onophoudelijk hield hij 
zich met nieuwe werken bezig, 
onder welke men niefmoet ver
geten de schotschriften, welke 
hij op den markies DE Posiw-
UNAN deed regenen. Deze heer, 
had bij zijno opneming in de 

akademie, in 1760, eene rede 
uitgesproken, waarin hij tot 
onderwerp had gekozen, dat de 
deugdzame en christelijke wijs
geer altèen den naam van wijs
geer verdient. Al de voorstan
ders der ontluikende filozofie 
stoven op hem los; VOLTAIRE 
vooral belastte zich met de 
wraak: elke postbode van Ge
nève bragt eenige nieuwe sna-
kerij aan. Tegelijkertijd liet 
men tegen den markies DE POM-
PIGNAH het Gebed van den deïst 
drukken; de markies ontweek 
den storm, en begaf zich naar 
zijn landgoed (zie FRANC — J, J. 
LE —). VOLTAIRE, onvermoeid 
in den • arbeid, gaf achtereen
volgend eene menigte ernstige 
of kluchtige geschriften in het 
licht, waarin de godsdienst óf 
werd aangerand öf in een be
lagchelijk licht gesteld. Bijhield 
zich verborgen en gaf dezelve 
onder geleende namen in het 
licht, en in zijne brieven schert
ste hij er over. De komst van 
den heer TURGOT tot het minis
terie was eene zegepraal voor 
de fllozofen. VOLTAIRE was een 
der eersten, om dezelve met 
geestdrift te vieren. Hij had 
gemeend (zeggen zijne lofrede
naars), dat de onverdraagzaam
heid , het bijgeloof, de ongerijmde 
vooroordeelen, voor een wijsgee-
rig ministerie verdwijnen zou
den. Maar de edikten van 1776, 
die zijne bewondering voor TUR
GOT vermeerderden, waren het 
sein van den val dezes laatsten. 
De verontwaardigde VOLTAIRE 
zond hem tot schadeloosstelling, 
eenen brief getiteld: A l'homme. 
5 
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De gevoelens,, welke hij er in 
aan den dag legde, zouden hem 
voor altijd zijne terugkomst te 
Parijs hebben kunnen beletten, 
welke stad hij sedert verschei
den jaren verlangde weder te 
zien. Hij • kwam er echter in 
Februarij 1778. Naauwehjks 
Wist men dat hij in de hoofd
stad was, of de geestdrift zijner 
bewonderaars kende geene gren
zen meer. Zijne letterkundige 
talenten verdienden ongetwijfeld 
de hulde zijner landgenooten; 
maar dezelve waren bezwalkt 
•door eenen bijtenden en hekel-
achtigen geest, en door bepaald 
ongeloovige en zedelooze grond
beginselen ; en weldenkende 
menschen konden het misbruik 
niet vergeten, dat hij niet dan 
al te dikwijls, van zijnen geest, 
van zijne kunde en van zijnen 
invloed ep zijne eeuw had ge
maakt. Honderden personen 
bragten geheele uren onder zijne 
vensters door, om hem slechts 
eenen oogenblik te zien. Zijn 
rijtuig was steeds genoodzaakt 
om stapvoets te gaan, wegerts 
de talrijke menigte, die het om
singelde , onder het zegenen van 
zijnen naam en het verheffen 
zijner werken; de grootste hee-
ren streefden als om strijd naar 
de eer hem een bezoek te mor 
gen geven. De Fransche aka-
detnie ontving hem met eene 
uitstekende onderscheiding, en 
minder als een medelid, dan 
als den vorst der letteren. Al 
deze eerbewijzen zouden als eene 
beleediging kunnen schijnen der-
regering en godsdienst aange
daan, welke hij zoo wreedelijk 
vervolgd had. Door den wio-

rook bedwelmd * dje men hem 
' toezwaaide, verzekert men dat 

hij uitriep: » Mijne intrede-in 
Parijs is luisterrijker geweest, 
dan die van JESÜS in Jeruzalem." 
Het was intusschen in het Théd-
tre Francais, dat zijne ijdelheid 
de schoonste zegepraal genoot. 
Men speelde er zijne Irene; dit 
was de voornaamste beweegre
den,, die hem naar Parijs had 
gelokt. Bij de derde voorstelling 
van dit treurspel, een zijner 
zwakste stukken , was hij' te
genwoordig : had de komst van 
den schrijver in de hoofdstad, 
het welgelukken van het stuk 
verzekerd, zoo strelcte zijne te
genwoordigheid enkel om dien 
bijval te vermeerderen. Meteene 
onbeschrijfelijke vreugde ont-. 
waarde hij, dat de meest toe
gejuichte verzen diegene waren, 
waarin hij de godsdienstige en 
zedelijke waarheden aanrandde, 
welke hij vooroordeelen noemdê  
Na en het werk en den schrij
ver met toejuichingen overladen 
te hebben, vergezelden de aan-
schouwers laatstgenoemde, tot 
in zijne woning, onder het ge
roep van: » Leve VOLTAIRE! 
leve de Henriade! leve Maho-
med! leve la Pucelle. . . .!" 
Deze laatste kreet bewijst ge
noegzaam , welk eene soort van 
bewonderaars hem omringden. 
Men bepaalde zich hiertoe ech
ter 'niet; de dweepachtigsten 
vielen aan zijne voeten neder, 
kusten zijne handen en kleedo-
ren, en, te midden dier vervoe
ringen , herhaalde hij: » Men 
wil mij van vreugde doen ster
ven." De beroemde FRANKUN 
bevond zich toenmaals te Parijs; 
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en daar hij, naar men zegt, in 
de geestdrift van een gedeelte 
der Franschen deelde, zoo stelde 
hij zijnen klein-zoon aan VOL
TAIRE voor, met verzoek van 
hem zijnen zegen te willen ge
ven. VOLTAIRE volbragt deze be-
lagchelijke plegtigheid onder het 
uitspreken der woorden; » God 
and liberty; zie daar de eenige 
zegening, welke aan den klein
zoon van FRANKLIN betaamt." 
Men kan niet begrijpen welk 
gewigt de Amerikaansehé filo-
zoof aan de zegening van den 
Franschen filozoof hechtte. Deze 
laatste, aangemoedigd door de 
bewondering, waarvan hij het 
voorwerp was, legde de laatste 
hand aan zijne Proeve over de" 
zeden en den geest der natiën, 
en bragt in dezelve nieuwe sla
gen aan het christendom toe. 
Hij hield zich tegelijkertijd be
zig met het ontwerp, om ver
scheiden feiten te wederleggen, 
in het werk van den hertog DE 
SAINT-SIMON vervat, en daar hij 
de Fransche akademie bewogen 
had, haar woordenboek geheel 
omtewerken, hield hij zich ook 
bezig het plan daartoe te ont
werpen. Deze vermoeijénissen, 
,die.zijne jaren te boven gingen, 
bragten bij hem eene bloedspu
wing Ie weeg; dit belette hem 
echter niet om zich op den 7 

•April als metselaar, in de loge 
der Neuf-Sceurs te doen.opne
men; maar om zijnen arbeid 
niet te staken, en aan zijn lig-
chaam wat meer kracht te geven, 
besloot hij opium te gebruiken: 
hij-bedroog zich omtrent de do
sis, en do gevolgen waren hem 
noodlottig; slechts bij kortston

dige oogenblikken ontwaakte hij 
uit de diepe slaapziekte, waarin 
hij gedompeld was: het is in 
deze tusschenpoozingén, dat hij 
eeneh brief aan den heer DE 
LALLY-TOLENDAL schreef, om 
hem geluk te wenschen, met 
de herstelling in eere der nage
dachtenis zijns vaders, die op 
het schavot gestorven was (zie 
LALLT), Toen hij zijn einde 
voelde naderen , onderteekende 
hij en gaf hij aan den abbé 
GAUTHIER. eene geloofsbelijdenis 
over, bij welke hij verklaarde, 
dat. hij in de Gatholijke gods
dienst stierf, waarin hij geboren 
was. Gedurende eenige dagen 
scheen hij. .zich béter tö bevin
den. Naardien de geloofsbelij
denis, van. wege eenen man, 
die er reeds meer dergelijke had 
afgelegd, en die steeds met het 
heiligste wat de godsdienst aan
biedt, den spot had gedreven, 
zeer verdacht voorkwam, zoo 
keerde de pastoor van St, Sul-
piee naar hem terug; maar zegt 
GRIMSI, VOLTAIRE was bijna niet 
in staat hem te erkennen; en 
nadat de pastoor hem gesmeekt 
had, de godheid van JESÜS CHRIS
TUS te belijden, stiet hij hem 
terug, terwijl hij zeide: Laat 
mij toch in rust sterven. VOL
TAIRE overleed den 30 Mei 1778, 
alzoo in den ouderdom van ruim 
84 jaren (zie TRONCHIN). De pas
toor van Saint-Sulpiee weigerde 
hem de kerkelijke begraving; 
men vraagde bij de Francislca-
nen de dienst die er gewoonlijk 
voor de academici gehouden 
wordt; doch men werd an*r" 
maal afgewezen. De déê »i-
6K0T, neef van den overledene, 
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en, raadsheer bij het parlement 
van Parijs, was abt van Scel-
Hères in Champagne; hij liet 
het lijk van zijnen oom der
waarts vervoeren, en, daar het 
verbod te laat was aangekomen, 
in den grafkelder der abdij bij
zetten. Al de filozofische letter
kundigen namen den rouw aan. 
.De dichters bezongen VOLTAIRE , 
en de leden der akademie spra
ken zijne lofreden ui t : de op
merkelijkste waren die van den 
koning van Pruissen en van LA-
HARPE; maar de laatste is ge
matigder dan de andere. In 1779, 
liet FREDERIK in de Catholijke 
Kerk van Berlijn, eene lijkdienst 
vieren voor zijnen vriend en 
meester»* Zijne overblijfselen wer
den in 1791, naar het hotel de 
Vïlktte, kaai der Theatijnen, 
te Parijs^ vervoerd, welke kaai 
van toen af den naam van Quai 
de Volialre ontving: en op den
zelfden dag, 12 Julij, werden 
zij in het Pantheon overgebragt. 
Er 'bestaan verscheiden Vies 
—- Levensbeschrijvingen — van 
VOLTAIRE, die van den markies 
BE LOCHET, 1781, 6 dl.», in 
o/v,0, is in eenen toon van ver
velende hoogdravendheid geschre
ven; die van CONDORCET, 1787, 
en van DDVERNET, 1786 en 
1797, 1 dl. in 8.™, ademen niet 
dan godsdiensthaat; maar die 
van den markies DE VILLETTE 
overtreft dezelve alle in godde
loosheid en onbeschaamdheid. 
[*n onze dagen, heeft de heer 
LEPAN.er in 1819 eene geleverd 

in eenen verschillenden geest ont
worpen , maar die veel te wen-
schen overlaat. Die van MAZURE, 
1821, in 8.vo, heeft, ofschoon 
beter geschreven, de goedkeu
ring van de vrienden der waar
heid niet kunnen wegdragen; 
de schrijver geeft te veel toe 
aan de filozofische partij. Ein
delijk heeft PAILLET DE WARCY 
eene Histoire etc. (Geschiedenis 
van het leven en de iverhen van 
VOLTAIRE), 1824, 2 dl.n,in8/?<?, 
in het licht gegeven: het werk 
is niette best geschreven,,maar 
is zeldzaam en belangrijk, en 
bevat een aantal feiten en be
wijsstukken. De heer DE WARCY 
zelf bekent dezelve geput te heb
ben , in het Leven door LEPAN in 
het licht gegeven, dat hij meer 
dan vijftig malen aanhaalt]. De 
füozofen, die den godsdienst-haat 
van VOLTAIRE met den meesten 
nadruk ondersteunden, waren 
THIRIOT, D'ARGENTAL , D'ALEM-
BERT , D A M I L A V I L L E , D'ARGENS , 

HELVETIÜS , DE BORDES , MAR-
WONTEL , SAÜRIN enz. Het zal 
niet nutteloos zijn, een' blik te 
werpen op de verschillende ge
voelens , welke men ten opzigte 
van VOLTAIRE gevormd heeft, 
en op zijne briefwisseling. Het 
is niet te betwijfelen of zijne 
noodlottige leerstellingen hebben 
de Fransche omwenteling ver
haast. Zelfs zijne bewonderaars 
hebben zulks bekend. Zie hier 
hoe zij zich uitdrukten in den 
Mercure de France (*) van den 
7 Augustus 1790, bij het ver-

(*) Dit tijdschrift werd ccredigcerd door MARMOKTEI., LAHARPE en 
UAMFORX. ; 
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slag van zijn Leven door GON-
BORCEÏ. » De geschiedschrijver 
heeft er zich vooral op toege
legd , om den alvermogenden 
invloed op zijne eeuw voorte-
stellen, en wel verre dat men 
hem in dit opzjgt eenige over
drevenheid zou kunnen verwij
ten , heeft hij de stof welligt 
nog niet genoeg doorgrond; wei-
ligt dat, ofschoon aan zijn pen
seel geene kracht ontbreekt, hij 
liet- koloriet levendiger en meer 
in het oogvallende zou hebben 
kunnen maken. Het schijnt mij 
ten minste toe dat het moge
lijk was, de eeuwige verplig-
tingen meer te ontwikkelen, 
welke het menschelijke geslacht 
aan VOLTAIRE schuldig blijft. De 
tegenwoordige omstandigheden 
verschaffen er eenë schoone ge
legenheid toe. Hij heeft niet alles 
gezien, wat hij gedaan heeft, 
maar hij heeft gedaan alles wat 
wij zien. De verlichte waarne
mers , degene, die de geschie
denis wéten te schrijven, zullen 
aan diegene, welke weten te 
overwegen, bewijzen,, dat de 
eerste bewerker deser groote om
wenteling, die Europa doet ver
baasd staan, en die allerwege 
onder de volken de hoop, eil 
in de hoven de ongerustheid 
verspreidt, zonder tegenspraak 
VOLTAIRE is. Hij is de eerste' 
die den voornaamsten en ge-
duchisten slagboom van het des-
potimus, de religie- en priester-
heerschappij, heeft doen vallen. 
Indien hij het juk der priesters 
niet verbrijzeld had, nimmer 
zou men dat der dwingelanden 
hebben kunnen verbreken..;. 
Du menschelijke geest staat even 

zoo min stil in zijne onafhan
kelijkheid, als in zijne slavernij, 
en het is VOLTAIRE, die den-
zelven bevrijd heeft, door hem 
te gewennen, diegene welke hem 
dienstbaar maakten in alle be
trekkingen te beoordeelen. Hij 
is het, die ,de rede populair 
heeft gemaakt; en indien het 
volk niet had leer en denken, sou 
het zich nimmer van zijne kracht 
bediend hebben. Het is de ge
dachte der wijzen, die de staat
kundige omwentelingen voorbe' 
reidtj maar het is de-arm des 
volks, die dezelve ten uitvoer 
brengt . . . . Hij heeft gestadig 
aan het volk herhaald: "Weet 
gij wat uw grootste ongeluk is? 
Het is dat gy dwaas en lafhar
tig zijt r hij heeft zulks op zoo 
vele verschillende wijzen gezegd, 
dat het volk opgehouden heeft 
het eene en het andere ie zijn." 
— Men behoeft slechts zijn' liru-
tus en zijn Dood van Caesar door-
teloopen, en men ziet hem, te 
midden eener wegslepende versi
ficatie, die opgewondenheid van 
republikeinschen geest, die over
dreven denkbeelden van vrijheid 
ontwikkelen, welke later zoo 
vele hoofden, verhit en zoo vele 
wandaden gewettigd hebben. Met 
nog meer vuur zocht hij zijne 
antichristelijke beginselen ,le 
verspreiden. » Elke trek van zijn 
onderhoud', zegt de heer Ï>Ë LA-
CRETELLE', verraadde,een vurig 
verlangen, om de godsdienstige 
gevoelens te trotseren en te be-
leedigen." PALISSOT drukte zich 
aldus over hem uit: » De grootste 
misslag, waarin VOLTAIBS net 
ongeluk heeft gehad van «e ver
vallen, was den titel van part* 
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chef aantenemcn, en het was 
D'ALEMBERT, die er hem in 
stortte. Zijne briefwisseling is 
«r een overtuigend bewijs van, 
en men zal opmerken, dat het 
tijdstip, waarop VOLTAIRE het 
meest van zijne zedelijke hoeda
nigheden verloor, juist datgene 
was, waarop hij zijn geheele 
vertrouwen aan den tariuffe der 
filozofie schonk." GRIMM, de be
wonderaar van VOLTAIRE , behan
delt hem echter niet met meer 
ontzag. Hij drijlt den spot met 
zijne buitengewone vruchtbaar
heid, en, wat onder de pen van 
eenen filozoof bijna ongeloofelijk 
schijnt, hij noemt hem eenver-
heven kind, een verheven hans
worst. Hij acht hem met geene 
vereischte talenten geboren, 
om de geschiedenis te schrij
ven , en haalt tot voorbeeld 
aan de Jaarboeken des heizer-
rijh, «waarin men, zegt hij, 
noch smaak, noch geest, noch 
koloriet, noch kennis der fei
len aantreft;" de Geschiedenis 
Van Cmr PETER, en de Proeve 
over de algemeene geschiedenis, 
die dezelfde gebreken hebben, 
Hij keurt ook de beide door 
ons boven aangehaalde dichtre
gels af, welke hij beschouwt, 
als » het tijdstip en de bron 
dier goddeloosheid, welke op 
zulk eene belagchelijke wijze op 
onze tooneelen is doorgedrongen. 
Onze meester heeft hierin onge-
Hjk gehad, en het is niet in 
zijne verkeerdheden, dat men 
hem moet navolgen." En elders 
zegt hij : » VOLTAIRE is-geheel 
verdiept in zijnen schoonen ijver 
tegen den eerlooze (Vinfame)-" 
men weet dat hij onder deze 

benaming de godsdienst aan
duidde. En, in de daad, nooit 
is een haat tot grooter dwee-
perij gedreven. Eenige trekken 
uit zijne Briefwisseling, zullen 
in dat opzigt den geest des 
schrijvers en zijner werken be
ter leeren ken hen. Hij verweet 
dikwerf aan D'ALEMBERT en aan 
de overige filozofen, hunne traag
heid in het uitroeijen der voor-
vordeelen.» Ach! broeder, schreef 
hij aan den markies D'ARGENS, 
mogtet gij toch de dwaling wil
len verpletteren! Broeder, gij 
zijt zeer koel!" In zijn schrij
ven van 19 Januarij 1757, aan 
D'ALEMBERT, drukte hij zich al
dus uit. » Vormt, u tot een 
ligchaam, maakt zamenrottingen 
en gij zult de meesters zijn." 
En 14 Mei daaropvolgende: » gij 
hebt' artikels (in de Encyclopé
die) over' de godgeleerdheid en 
de bovennatuurkunde ,• die mij 
zeer hinderlijk zijn; maar gij 
vergoedt deze kleine regtzinnig-
heden, door zoo vele schoon
heden en nuttige zaken, dat 
in het algemeen dit boek, eene 
dienst zal zijn', aan het mensche-
lijke geslacht bewezen." In het 
zelfde jaar schreef hi j : » Ik 
verzoek den regtschapen man, 
die Stof (voor de Encyclopédie) , 
zal leveren, van wel te bewij
zen, dat het ik weet niet wat f 
hetwelk men stof noemt, even 
zoowel kan denken, als het ik 
weet niet wat, hetwelk men 
geest 'noemt." Den 6 December 
schreef hij aan denzelfden vriend: 
» Er zijn slechts vijf of zes 
filozofen noodig om den colos-
sus omvertewerpen." En den 
25 Mei daaropvolgende: J> In-
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dien gij alle eensgezind waart, 
zoudt gij wetten geven." In 
1760 werd zijne briefwisseling 
nog bitterder en nog meer ter-

, gend, en onophoudelijk hitste 
hij zijne vrienden aan, om dat
gene ten onder te brengen, wat 
hij het bijgeloof noemde. Den 
20 Junij: »; Ach arme broeders, 
de eerste christenen gedroegen 
zich beter dan gij. Geduld, 
God zal ons helpen, indien wij 
geduldig en welgemoed zijn." 
Den 20 April 1761: » Dat de 
ware filozofen eenë broederschap 
vormen, even als de vrij-met-
selaren; dat zij zich vergaderen, 
dat zij elkander ondersteunen, 
dat zij aan do broederschap ge
trouw zijn, en als dan doe ik 
mij voor hen verbranden. Dit 

• geheime genootschap zou'beter 
zijn, dan het genootschap of de 
akademie van Athene, en dan die 
van Parijs. Maar iedereen denkt 
slechts aan zich zelvén, en ver
geet .den eersten der pligten, 
namelijk dien van den eerl 
te verdelgen. Maak den eerl . . . . . 
beschaamd, zoo veel als gij zult 
kunnen." Den 28 September, 
1763: » Ik ben altijd bevreesd, 
dat gij niet ijverig genoeg zult 
zijn. Gij begraaft uwe talenten, 
gy stelt u te vreden een gedrogt 
te verachten, dat gij moet af
schuwen en verdelgen. Wat zou 
het u kosten, hetzelve in vier 
bladzijden te verdelgen, terwijl 
gij zedig genoeg waart, hetzelve 
onbekend te laten, dat het door 
uwe- hand sterft? Werpt den 
pijl uit zonder de hand te laten 
«ion. Doet mij toch ten èeni-
gen dage dat genoegen. Troost 
mijnen ouderdom." Den 2 Oc- | 

tober 1764, merkte hij aan zij
nen vriend op: » Ik heb met 
ontzetting gezien, hetgene wat 
gij van BAÏLB zegt (art. Diet.)t 
Gelukkig indien hij de godsdienst 
en de zeden liad weten te eer
biedigen1. Gij zult gedurende uw 
geheele leven over de beide re
gels boeten moeten doen: dat 
dezelve met uwe tranen.bevoch-
tigd worden." Hij legde dezelfde 
hevigheid in zijne brieven aan 
zijne overige vrienden aan den 
dag. Den 18 Julij 1760, schreef 
hij aan THIRIOT: »Ik beken, dat 
men den eerl . . . . . niet alle acht 
dagen met geregelde -geschriften 
kan aanranden, maar men kan 
per domos het goede graan gaan 
uitstrooijen." Aan DAMILAVILLE, 
in Mei 1761.- » Loopt alle be> 
hendiglijk op den eer l . . . . . aan.. 
Hetgene, waarin ik belang stel, 
is de voortplanting des geloofs, 
der waarheid, de Moei der filo-
zofie, en de vernedering van 
den e e r l , . . . . " Aan SAÜRIN in 
October 1761: » De vereenigde 
broeders moeten de schelmen 
verpletteren. Ik kom daar steeds 
op terug: delenda Carthago." 
Aan DAMILAVILLE, den 4 Febr. 
1762: •» Spoor al mijne broeders 
aan, den eerl. . . . . te achtervol
gen , het zij mondelings of in 
geschrifte, zonder hem eenen 
oogenblik rust te geven." Aan • 
denzelfden, den 25 Julij 1766: 
» Ik twijfel er geenen oogenblik 
aan, of, indien gij u metPtATo 
(DIDEIIOT) en eenige vrienden, 
te Kleef wildet vestigen, men 
u zeer voordeelige voorwaarden 
zoude voorstellen. Men zou er 
eene boekdrukkerij tot stónd 
brengen, die veel beloofde. "0* 
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zou . men er eene andere meer I 
belangrijke fabrijk opriglen, na
melijk die der waarheid.. . . . 
Wees verzekerd dat er als dan 
eene groole omwenteling in de 
geesten zou plaats hebben, en 
dat twee of drie jaren, toe
reikend zouden zijn, om een 
eeuwig tijdvak daartestellen." 

' Aan den graaf D'AIIGENTAL , den 
18 Februari}, 1762. » Stel zoo 
veel als gij kunt de verstandig
ste pogingen in het werk tegen 
den eer l . . . . . " Aan HELVETIUS , 
den' 1 Mei 1763. » God zal u 
rekenschap vragen van uwe ta
lenten. Gij zijt meer dan iemand 
anders in staal om de dwaling 
uilteroeijen." Aan MARMOXTËL, 
den 21 Mei 1764. »Ik vermaan 
al mijne broeders, om met kracht 
en voorzigtigheid voor de goede 
zaak te strijden enz." Hij ge
bruikte meer bijzonder het epU 
theloii van eerloose (dat de woede 
der ware dweepzucht bewijst) 
van 1760 tot 1766. Hij vraagde 
aan THIRIOT en aan D'ALEMBERT 
naauwkeurige inlichtingen en 
bijzonderheden, betrekkelijk de 
tegenstanders der filozofie, zoo 
als ten opziglo van GAUCIIAT , 
CHAUMEIZ, MOKEAU, HAYEZ, TKÜ-
BLET enz. Hij noemde zijne vij
anden stinkende beesten, schur
ken, waanwijzen, lomperds enz. 
(zieLüTHEn). Dep 11 Mei 1761,/ 
schreefhij aan HELVETIUS: » Zou' 
het eerlijke en zedige voorstel, 
om den laatsten jesuit, met de 

"' darmen van den laatsten janse
nist te wurgen, de zaken niet 
tot eeaige verzoening kunnen 
brengen?" Aan den graaf IJ'AR-
CENSON, 26Januarij 1762: » De 
Jesuiten en jansenisten gaan 

L. 

voort elkander met long en pen 
te verscheuren; terwijl zij el
kander bijten, moet men met 
schrot op hen.schieten. » Ook 
schreef hij even zeeraan DAMI-
LAVILLE : » Terwijl de- Jesuiten 
en jansenisten eikanderen bijten, 
moet men hen verpletteren." 
En aan CHABANON : » Het zou 
niet kwaad zijn, dat men eiken 
Jesuit, met een' jansenist aan 
den hals gebonden, in het diepst 
van de zee wierp enz." Hij be> 
hield zijnen filozofischen haat 
tot in zijneiaatste oogenblik-
ken; een haat die in zeker op-
zigt do zegepralende ontvangst, 
welke hem te Parijs te beurt 
viel, en de onverschilligheid des 
bestuurs, ten opzigte eener over-
drevene opgetogenheid, die zoo 
wel de regering als de godsdienst 
beleedigde, scheen te wettigen. 
De eerste uitgave zijner volledige 
toer ken {(Euvres) geschiedde te 
Geneve onder zijn opzigt, 1768, 
24 dl." in 4.*°, met scboone 
platen van de eerste'' meesters 
van dien tijd. De als schrijver 
bekende BEAUMAECHAIS onder
nam eene andere in 1785. De 
markies de CONDOHGET' leverde 
er de voorreden en aanteekenin-
gen toe, die in het algemeen 
buitengewoon hevig zijn: men 
plaatste drukpersen te Kehl, 
voor de poorten van* Straats
burg, en de:uitgave verscheen 
in 1788—89-, in 70 dl.»,'in 
8.T0, in het licht, dezelve werd 
op vijf verschillende soorten van 
papier getrokken, en met platen 
versierd. Deze nieuwe uitgave 
word bij een b'eslmt' van den 
raad des konlngs verboden; maar 
desniettegenstaande- worden do 
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exemplaren door geheel Frank
rijk verspreid. Het is niet wel 
mogelijk al de verschillende uit
gaven der Werken van VOLTAIRE 
oplcgeven, dezelve vermenigvul
digden zich tot in het oneindige 
en onder allerlei vorm. Er wer
den mandementen tegen deze ge
vaarlijke uitgaven uitgevaardigd, 
doch de geest van goddeloos
heid behield de overhand.- het 
gelal der exemplaren overtreft 
.500,000, zonder er de talrijke 
exemplaren der afzonderlijke 
Werken onder te begrijpen. Wij 
willen eindigen met de volgende 
lieoordeeling van VOLTAIRE onder 
de oogen onzer lezers te brengen. 
» Dat men (zegt een oordeelkun
dig schrijver), de bevalligheden 
van zijnen stijl, het geestige 
z*yjner geschiedkundige schriften, 
het schitterende zijner gedich
ten , het natuurlijke en zinrijke 
zijner brieven bewondere, vol
gaarne hechten wij daaraan onze 
goedkeuring. Dat men eene ver
zameling van diegene zijner Wer
ken levere, welke de godsdienst 

, kan erkennen» of ten minste die 
met dezelve niet strijdig zijn, 
men zal er in berusten; dat 
men uit eonige andere, welke 
nuttig konden zijn, plaatsen weg 
liete, die klaarblijkelijk uil voor
ingenomenheid of haat geschre
ven waren, men zou zulks heb
ben toegejuicht. Hoe vele werken 
van VOLTAIRE zouden bij derge
lijke uitlatingen werkelijk win
nen, en boe zeer ware het te 
wenschen geweest dat eene gods-
ilienstminnendehand, die tevens 
voor den roem des schrijvers 
bezorgd was, trekken had uit-. 
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gewischl, die niet minder rnet 
de eene dan met den anderen 
strijden. Zou de Benriade in de 
oogen van onpartijdige mannen, 
niet meer verdienste hebben, 
zonder ,eenige verzen, die eene 
wijsgeerige onverschilligheid voor 
alle godsdiensten ademen? Zou 
é® Eeuw van LODEWIJK XIV niet 
meer aan ernstige mannen vol
doen, zonder dien ligtzinnigen 
irt den geschiedschrijver zoo wei
nig passenden toon? Zouden de 
tooneelstukken niet meer byv^l 
vinden, zonder die zucht om 
allerwege filozofische grondregels 
uitteslrooijen? Zouden de losse 
gedichten niet eene meer on
schuldige blijgeestigheid aanbie
den , indien zy zich enkel tot 
onderwerpen bepaalden, waar-

.over het aan iedereen geoorloofd 
is te lagehen en te schertsen ? 
Zouden al deze werken niet win
nen bij uitlatingen, die zoowel 
door de zedeleer als door den 

.smaak gevorderd worden? en 
zou eene uitgave van VOLTAIRE, 
volgens genoemde beginselen be
werkstelligd, niet de schoonste 
titel van zijnen roem zijn. Maar 
dat men zoo vaak veroordeelde 

.•werken, of die welke geen an
der lot waardig zijn, telkens 
weder te voorschijn roept . . . ; 
dat men gedoogt, dat de gods
dienst , de zedeleer en bet be
stuur, in liglzinnige en satirieke 
schotschriften gehoond worden; 
dat men alzoo het kwaad doet 
toenemen, in plaats van het
zelve uitteroeïjen, dit hadden, 
naar het schy'nt, de voorzigfig-
hejd en het belang der m3lf; 
schappij behooren te bel#S«-
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VOLTERRA (DANIËL RICCIARELLI 
DE), een schilder en beeldhou
wer, in 1609, te Volterra, eene 
ïoskaansché stad geboren, over
leed te Rome, in 1666. Hij werd 
door zijne ouders voor de schil
derkunst bestemd. BALTHAZAR 
PERDZZI en MICHAEL ANGELO toon
den hem de geheimen hunner 
kunst. Deze schilder werd te 
Rome ook als-beeldhouwer ge
bruikt. Hij heeft in de manier 
van MICHAEL ANGELO geteekend. 
Zijne Afneming van liet kruis, 
zijn meesterstuk, en eene der 
schoonste schilderijen, welke 
men te Rome vindt, is ook in 
gravure gebragt. 

VOLUSIANUS (CAJDS VIBIDS), 
door zijn' vader, keizer GALLUS, 
in het rijksbestuur als mede
regent aangenomen, werd door 
de soldaten Termoord, zoo als 
wij zulks in het artikel GALLUS 
(VÏBIUSTREBONIANUS) hebben ver
haald, en waarnaar wij alzoo al
hier verwijzen. 

VONCK. (N.), advokaat bij den 
souvereinen raad van Braband, 
onderscheidde zich in de om
wenteling, welke de Zuidelijhe-
Nederlanden in 1789 beroerde. 
Naar zijn verlangen niet geplaatst 
zijnde, vormde hij eene partij 
ter omverwerping der constitu
tie, en om aan de Oostenrijkers 
het middel te verschaffen, op 
het einde van 1790 in België 
terugtekeeren. Hij overleed te 
mml in 1792. Van hem is 

'üe naam Vonckisten ontstaan, 
die cett6.au democratische, dan 
koningsgezinde sekte aanduidt, 
«n die geen ander verklaard doel 

had, dan om de bestaande orde 
te storen. 

f VONDEL (JUSTUS of JOOST 
VAN DEN) , de vorst der Neder-

' landsché dichters, werd te Keu
len, den 17 November 1587 
geboren. Zijne ouders, die doops
gezind waren, hadden, tip oor
zake dier geloofsbelijdenis, de 
stad Antwerpen, verlaten, en 
zich te Keulen met ter woon 
gevestigd; het is naar deze zijne 
geboorteplaats dat aan VONDEL 
soms den bijnaam van Grooten 
Agrippijner (zie AGRIPPINA) of 
Keulschen Zwaan wordt gege
ven. Nog jong zijnde, trok hij 
reeds met zijne ouders naar Hol
land, die zich eerst te Utrecht, 
en later te Amsterdam neder-
zetteden; en aldaar door den 
kousenhandel een burgerlijk be
staan vonden, Zijn dichttalent 
openbaarde zich zeer vroegtij
dig, daar HOOFT reeds in 1600, 
alzoo toen onze VONDEL naau-
welijks den ouderdom van 13 
jaren bereikt had, uit Florence 
van hem schreef: 

)> En KOSÏEH , VOBBEIEH , BKEEROO en 
YICXOIUJH, 

Die na reeds toonen..wal zij eerlang zul
len zijn." 

De eerste proef van zijn jeug
dig dichtvuur, waarmede hij in 
1610, alzoo in het 2 3 . ^ jaar 
van zijnen ouderdom voor het 
publiek te voorschijn kwam, 
•vvas een Treur dicht op den moord 
van HENDRIK den Groot e, koning 
van Frankrijk, bij vergelijking 
van dit dichtstuk met zijne la
tere voortbrengselen kan men 
duidelijk ontwaren, hoe veel er 
alstoen jnog aan ontbrak, om 

http://cett6.au
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ïiem die plaats op! den Neder-
landschen Parnassus te kunnen 
inruimen, welke hij later met 
het onbetwistbaarste regt heeft 
ingenomen. In het zelfde jaar 

- 1610, trad hij in den echt met 
MARIA DE WOLF, met wie hij, 

naar het voorbeeld zijns vaders, 
een kousenwinkel begon, waar
van hij de zorg echter weldra 
geheel aan zijne vrouw overliet, 
terwijl hij zich enkel aan de 
dichtkunst toewijdde. In 1612 
gaf hij zijn eerste Tooneelstuk 
het Pascha in het licht, het
welk zijne vorige dichtwerken 
in vele opzigten reeds aanmer
kelijk overtrof. Hij beoefende 
nu ook de Latijnsche taal, en 
bragt het, onder de leidingvan 
den onderwijzer, ABBAMA, spoe
dig zoo ver in dezelve dat hij 
alle Latijnsche dichters volko
men kon verstaan, zoo als later 
zijne vertalingen van verscheiden 
derzelve daarvan de duidelijkste 
bewijzen hebben opgeleverd. In 
1617, verscheen zijne Vorstelijke 
warande der dieren, met platen 
van MARGUS GERARDS in het licht. 
In 1620 verviel VONDEL in eene 
zware en langdurige ziekte, die 
hem meermalen naar den dood 
deed wenschen; hersteld zijnde, 
gaf hij in het licht de Helden-
Gods; Jeruzalem* VerwoesUnge 
en de Heerlijkheid van SALOMON, 

naar het Fransch van GUILLAUME 

DE SALUSTE, heer van Bartas, 
voorts in 1622 de Gulden win
kel enz. In het stuk van gods
dienst volgde VONDEL, even als 
zijne ouders, de leer der doops
gezinden, doch in de geschillen 
tusschen de remonstranten en 

1 contra-remonstranten, koos hij 
nadrukkelijk de partij van eerst-
genoemden, zoodanig zelfs dat 
men het er voor hield dat hij 
tot die gezindheid was overge
gaan, hetwelk echter- uit de on
der aantehalen verklaring van 
VONDEL zelven blijkt ongegrond 
te zijn. In het belang van ge
noemde remonstrantsche of ar-
miniaansche partij vervaardigde 
hij, behalve verscheiden geestige 
en vinnige hekeldichten, zijn 
voortreffelijk Treurspel Palame
des of de vermoorde omozelheü, 
waarin onder het beeld van PA
LAMEDES , het treurige lot van 
'slands advokaat JOH. VAN OL-
DENBARNEVELD wordt voorgesteld. 
Uit dit treurspel was de hoogere 
vlugt welke het dichttalent van 
VONDEL thans (1625) reeds ge
nomen had ten volle blijkbaar, 
wie gevoelt zulks niet bij den 
aanhef van hetzelve, waarbij hij 
PALAMEDES in den mond legt: 

» Die zorght, on waeckt, en slaoft, en 
ploeght, en zwoegt, en zweet, 

Ten oirbaer van hoi lant oen lastigh ampt 
befcleet, 

JSn waont de raenacnen acn zijn vroout-
heit lo verbinden. 

Zal zich te jammevlijck in ' tendt bedror 
gon vindon, 

Van 'twispeltuurigh volek, dat, voolte 
los van hooft, 

Genonten dienst vorgoot, on 'terghsto 
liefst gelooft ertx," 

Dit werk maakte veel gerucht, 
en lokte zelfs geregtelijke ver
volgingen uit, om welke te ont
gaan, VONDEL zich eenigen tijd 
te Beverwijk ging schuil houden. 
Zijne zaak werd intusschen eerst 
voor de schouts-rolle en later 
voor de bank van schepenen Je 
Amsterdam behandeld, wel&e 

echter aan VONDEL geene aadera 

i 2 



532 V O N. 

straf dan eene geldboete a ƒ300 
opleide; een der schepenen ech
ter, JAN GIJSBRECHTSZOON DE 

VRIES, helde zeer tot gestreng
heid over, en zéide bij deze ge
legenheid: » VAN VONDEL ZOU 

het niet weer doen, indien ik 
met het regt begaan mogt." 
Deze uitdrukking gaf den dich
ter aanleiding om bij het over
lijden van genoemden schepen, 
het volgende grafschrift voor hem 
te vervaardigen: 

» Dior leït Jan Gysbrec/ifszoon. Tree zacht 
je ssov.it hem zeer doen. 

Megl hy mei 'l recht hogaen, Yen Vondel 
*" zou ' t niet meer doen. 

In het zelfde jaar gaf hij zijne 
Hecuba in het licht, en kort 
daarop verviel hij in eene diepe 
zwaarmoedigheid (melancholici, 
hjpochondriaca), die hem een' 
geruimen tijd tot alle inspanning 
ongeschikt maakte. In 1026 her
steld zijnde, gaf hij in dit en de 
beide volgende jaren, verschel 
den Lof- en Hekeldichten in het 
licht, In 1629, bezong hij het 
veroveren van 'sHertogenbosch 
en van Wezel door prins FRE-
BERIK HENDRIK, ook verscheen 

in het zelfde jaar zijn treurspel 
Hippolyius. Hierop kwam hij 
op het denkbeeld een groot werk 
zamentestellen, dat zijn naam 
even als van die onsterfelijke 
dichters onder de Grieken en 
Romeinen tot aan de laatste na
komelingschap zou overbrengen^ 
tot onderwerp daartoe had hij 
gekozen den togt van keizer 
KONSIJUSTHN naar Home, onder 
toezending van den aanvang des-
zelven, nad hij zijnen vriend, 
het orakel dw geleerdheid, den 
heer ÏÏUGO DE GUOOT over deze 

I onderneming geraadpleegd, en 
van denzelven de meeste aan
moediging ter voortzetting van 
het begonnen werk ontvangen. 
Terwijl hij er zich mede bezig 
hield, baarde hem zijne gade 
een' zoon, en zoo zeer was 
VONDEL met zijn werk ingeno
men , dat hij aan dit kind den 
naam van KONSTANXIJN liet ge
ven, in de hoop alzoo twee 
Konstantynen natelaten, waarr 
van hij den eenen alleen wilde 
voortbrengen;, dan, ijdel zijn 
'smenschen berekeningen! zijn 
zoontje stierf zeer jong, en ik 
kan mij niet onthouden, net 
Lijkdichtje alhier medetedeelen, 
door VONDEL bij deze gelegen
heid onder den naam.van Kin
derlijk vervaardigd, om tevens 
ten bewijze te verstrekken, hoe 
•de stoute schilder van kracht
volle dicht-tafereelen, de ver
vaardiger van de geestigste he
kelingen ook in het gevoelvolle 
bevallige uitmuntte: 

ii Konslimtiinijo , 'tzaligh Lijntje, 
-Cherubijntje van omhoogh, 

d'IJdolhcdon, hier beneden , 
Uitlacht met een lodderoogh. ' 

Moeder, zeit Mj, weerom schreit gij ? 
Wacrom groit gij, op mijn lijk? 

Beven leef ik , hoven zweef ik , 
Engeltje van 'thomelrijk : 

En ik blink ' e r , oh ik drink ; e r , 
' t Geen de Schenkkcr olies goets 

Schenkt do zielon, die daer krielen , 
JUortel van voel overvloets, 

leor dan reizen met gepoizon 
Koor pnlaizen, uit het slik 

. Dezer ver re l t , die'zoo dv/erfelt, 
Eetnrigh gaet voor ongenblik." 

Ook de tweede IONSTANTIJN van 
VONDEL mogt hem niet overle
ven, ja mogt zelfs zijne volko
mene ontwikkeling niet erlangen.' 
De dood der echtgenoote van 
VONDEL benam hem geheel en al-
den lust, om dat heldendicht 
hoezeer hij holzolve ook behar-

http://ssov.it
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tigde, voorttezetten; en toen 
zijn gemoed eindelijk eenigzins 
aan het bedaren was gekomen, 
schijnt het dat bij eene nadere 

I inzage van het afgewerkte, hij 
\ misslagen in hetzelve ontdekte, 

die hem, den lust ter voorzetting 
geheel en al benamen, en hem 
deden besluiten het reeds be
staande in flarden te scheuren. 

i De inwijding van den nieuwen 
) schouwburg te Amsterdam, in 
:j 1637 ̂  ontstak in hem den lust, 
| een nieuw, op.die plegtigheid 

toepasselijk, treurspel te vervaar-
digen. Hij koos tot onderwerp 
de verwoesting van Amsterdam, 

f en de ballingschap van Gws-
BRECHT VAN AMSTEL , na den 

dood van graaf FLORIS -V. Dit 
stuk voM den meesten bijval, 
en heeft zich', ondanks de ver
anderingen van tijden en zeden 
altijd weten te handhaven, zoo
dat het zelfs nog in onze dagen 
op verscheiden tooneelen van 
Nederland en voornamelijk van 

i, de hoofdstad, jaarlijks omtrent 
het kersfeest (wijl de verwoes
ting als op kersnacht geschied 
zijnde wörut voorgesteld) wordt 
opgevoerd; ja zelfs in 1841 
heeft de Nederlandsche maak 
schappij van schoone kunsten. 

i eene geïllustreerde uitgave van 
! tien Gysbreeht van AeMstel, in 
\ fol. oblongum geleverd. In 1639 

leverde VONDEL zijn treurspel 
Elektra, naar het Griekschvan 
SOMWGI.ES bewerkt, en in het 
zelfde jaar verscheen ook dat 
der' Maeghdeh, Had men in 
zijnen Gysbrccht van Aemstcl, 
en kleinere dichtstukkeh reeds 
sedert, eenigen tijd ontwaard, • 
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dat er bij hem eenige overhelling 
tot het catholicismus bestond, 
uit het treurspel der Maeghden 
bleek het dat die zucht meer en 
meer veld bij hem won: ein
delijk kwam de schrandere en 
diepdenkende man openlijk met 
de verklaring te voorschijn, dat • 
hij met de overtuiging bezield 
was, dat men in het stuk van 
godsdienst geene zekerheid kon 
hebben, ten zij men op aarde 
eenen onfeilbaren regter en ver
klaarder van al de in geschil 
staande punten, met één woord 
een stedehouder van J. G. aan
nam , en dat zulk een gezag ner
gens dan in de catholijke Kerk, 
en in haar zigtbaar hoofd, den 
Paus, te vinden was,-de teerling 
dus éénmaal geworpen zijnde, 
was verder niets in staat om 
hem van den overgang lot die 
geruststellende haven des heils 
terugtebouden, en dat hij zulks 
zonder eenige geveinsdheid, zon
der eenige bijkomende bedoe
lingen , maar met de grootste 
opregtheid en de diepste over
tuiging deed, bewijzen de ijver, 
de ernst en de vurige godsvrucht, 
waarmede hij van dit tijdstip 
af tot aan zijnen dood al de 
verpligtingen als catholijk met 
de meeste naauwgezetheid heeft 
vervuld. Toen in-het jaar 1650, 
zijne Poezy in het licht ver
scheen, vond hij gelegenheid om 
van dezen zijnen overgang tot'de 
catholijke kerk te gewagen, door 
onder den titel van Toetssteen, 
dè volgende dichtregels aan het 
hoofd dier Poêsy te plaatsen -• 

n Indien litor roomiaoh of UIUTOBUUJI <!>='<' 
Don lejer sticlit, or hom nut«U<*V 

3 . '' '.' 
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Sten sclicll' mijii pen die vlakken rjuijt, 
En Loob de stof naar beuren tijt. 
Sint Pauwels volgt der Vodren zcön , 
Sint Augustijn de Manicheên, 
Eer hun het heldre licht verschijnt, 
Waêr voor de donkre mist Verdwijnt. 
Mijn jónkheit bondt dooi', errefleer 

:; Zich aan een sekte, en geene méér, 
Tot dat me, door een klaarder olijk 
Van ' t Wooreltlijk on Kerkelijk, 
Ontdekt vtriordt, in een' sohooner dagb, 
Do Perlo, die verborgen lagh, 
Waor voor men ' la l mei v/inat verliest. 
Golukkigh die het teute kiest." 

Na aldus rust voor zijn gemoed 
te hebben gevonden, -wijdde hij 
zich weder „met vernieuwden 
ijver aan de dichtkunst toe, en 
welk een ruim veld bood de 
catholijke Kerk, hare geschiede
nis, geloofsleer, gebruiken en 
plegtigheden hem daartoe niet 
aan: ook scheen het uit zijne 
kort na zijne bekeering in het 
licht verschenen voortbrengselen 
te blijken, dat .hij als nu en 
door zuiverheid van taal, dui
delijkheid, bondigheid en be
knoptheid van uitdrukkingen, 
kracht van- redenering, rijk
dom van geestige invallen, zoet
vloeiendheid en verhevenheid, 
het hoogste toppunt van den 
Nederlandschen Parnassus had 
bestegen. Genoemde eigenschap
pen waren vooral kennelijk in 
zijne treurspelen de Gebroeders 
(SAÜIS zonen), Joseph in Dothan 
en Joseph in Egypten, die alle 
drie in 1640 in het licht ver
schenen. In het volgende jaar 
leverde hij zijn Peteren Pauwels. 
Daarna schreef hij de Brieven 
der heilige Maaghden en Mar
telaressen met eene opdragtaan 
de H. Moeder Maagd, waarin 
zijn opregt catholijke geest bij
zonder doorstraalde. In 1645 
schreef TONDEL zijn Eeuwgetij 
der heilige stede t'Amsterdam, 
dat bij de catholijken veel bij-' 

val vond,-doch bij de protestan
ten vele lamme rijmers gaande 
maakte, die zich door hekel
dichten tegen hem te weer stel
den, doch door hun gekrabbel 
niet dan al te duidelijk bewezen, 
dat zij noch tegen de kracht der, 
waarheid bestand, nog tegen 
den geest van VONDEL opgewas
sen waren. Ook de drossaard 
HOOFT , vroeger de boezemvriend 
des dichters, doch die het hem 
niet kon vergeven tot de catho
lijke Kerk te zijn overgegaan, 
schreef bij deze gelegenheid aan 
den hoogleeraar BARLJEUS- 'T 
sehynt dat hy noch driehonderdt 
guldens in kasse moet hebben,, 
die hem dreigen de keel af te 
byten, terwijl hij hiermede op 
de geldboete doelde, waartoe 
VONDEL wegens den Palamedes 
veroordeeld was. Een gelijk 
onthaal viel te beurt aan zijn 
Kètiteken des afmls en een aan
tal andere uitsluitend catholijke 
kleinere dichtstukjes. Het werk 
echter waarin VONDEL'S dicht
talent bijzonder uitschitterde, , 
en waardoor hij der onverander
lijke geloofsleer der Kerk een 
gedenkteeken heeft gesticht, is 
d'Altaergeheimenissen. Dit aan-
biddelijke geheim werd door 
hem in drie boeken, getiteld: 
Off er spijze, Offer eer e en Offer-
hande, op eene wijze bezongen, 
die, evenzeer getuigt dat hij niet 
alleen een uitstekende dichter, 
maar ook met de leer der Kerk 
grondig'bekend was. De eerste 
uitgave verscheen in 1645; veel
vuldige malen, werden ae Al-
taergeheimehissen herdrukt, en 
laatstelijk door de Uitgevers van 
dit Woordenboek, in 1825 met 
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zeer geleerde Noten en toelich
tende aanteekeningen, door M.' 
J. F. HOPPENBROUWERS, welke 
aanteekeningen het werk zeer 
•verduidelijken, en alzoo groote-
lijks in waarde vermeerderen. 
In 'het volgende jaar, 1646, 
gaf hij zijne Vertaling in Proza 
der werken van VIRGIUUS in 
het licht, die verschillend be
oordeeld werd, doch. waarvan 
men algemeen moest erkennen, 
dat hij de kracht van MARO'S 
•taal, niet duidelijker in het 
Nederduitsch had kunnen uit
drukken. Op den vertaalden 
ViuGiLiüS volgde het treurspel 
Maria Stuart of gemartelde Ma
jesteit, hetwelk als al te calhblijk 
zijnde, den dichter weder in 
eene boete van ƒ 1 8 0 , deed 
veroordeelen, welke som echter 
de drukker ABRAHAM DE WEES 
voor hem betaalde. Het sluiten 

;van den Munsterschen vrede 
gaf hem in 1648 aanleiding tot 
de vervaardiging van zijn land
spel de Leeuwendalers, terwijl 
in het'zelfde jaar ook 'nog zijn 
treurspel Salomon in het licht 
verscheen. In 1650 gafdemis-

• lukte aanval op Amsterdam aan 
zijne pon weder stof tot hekel
dichten, in 1653 gaf hij zijne 
vertaling der Lierzangen van 
HORATIUS in het licht, en in 
het volgende jaar verscheen zijn 
treurspel Lucifer, een gewrocht 
waarin de stoutste denkbeelden 
op de meesterlijkste wijze wor̂  
den voorgedragen, en dat zeker 

.onder de beste kunstproducten 

! van VONDEL moet gerangschikt 
; worden, doch welligt minder 

voor het tooneel geschikt is. 
De protestantsche predikanten 
ijverden zoo sterk tegen den, 
Lucifer, dat dit stuk na twee
malen te zijn uitgevoerd, van 
het tooneel werd geweerd (*)• 
De koren der Engelen reijen in 
dit treurspel kunnen met alles 
wat verfijnde kunst in latere 
eeuwen in die. genre heeft voort-
gebragt, best den toets der ver
gelijking doorstaan; het lust 
mij alhier den aanhef derzelve 
medetedeelen, zijnde (voor zoo 
ver. het de : mensch vermag) 
eene beschrijving der Godtheit •• 

ï> Wie xê liet, die zoo hoogli gezeten* 
Zoo diep in 'tgrntcdeloose licht, 

Tan tï|t nocïl ootiwigheit gebieden, 
Hoen ronden, zonder tegenwight,' 

By zichhostaot, goon stonn van buiten 
Ontleent, maer op zich Kolven rust , 

En in zijn wezen tan besluiten 
"Wat om en in hem, onbowust 

Vanwancken, draeit en wordt gedreven, 
* Om ' teen en eenigh middelpunt; 
Der zonnen zon, do geest, het leven; ' ' 

De ziel van alles wat ghy kunt 
Bevroén, of nimmermeer bevroeden; 

Kol hart , de bronaór, d'oceaeu. 
En oirsprong van zoo vele goeden 

Als uit hem vlooien, en bostaen 
By zijn genade, on alvormoogon, 

En wijsheit, die hun'twezen aclwnck 
Uit niet, eor dit in top volloogen 

ïalnis, der lioemleu ïiemol, blonckj 
Daer wij mettvleughlcn d'oogon decken, 

Voor aller glansen majesteit; 
Terwijl -wo 's hemels lofgalm wecken, 

En vallen uit oorbiediglicit 
Envreezo, in zwijm op 'taonzicht neder? 

Wio ia'hot? noemt, beschrijft ons hom, 
Mot oene Serafijno veder, . 

'" Of schort het aen begrijp en stem? 

Dal'sGoDT. Onoindigh oouwig Wozon 
Van.alle ding, dat wezen hooft, ens,'' 

Het nadeel door het Wees- en 
Oudenmannenhuis, wegens het 
verbod der verdere opvoering 
van den Lucifer > in de daar-

(*) Zk 
werk. 

rnijne aanleekeninq bh. 592, des zestienden deels va* ét 
; Yortaler. 
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stelling der kostbare decoratiën, 
geleden, bewoog VONDEL, in 
1657, tot de uitgave van zijn 
treurspel Saltooneus; in het 
zelfde jaar verschenen ook zijne 
voortreffelijke Davids-Harpzan-
gen in verschillende versmalen, 
die hij aan de, even als hij, tot 
de eatfaolijke Kerk teruggekeerde 
koningin CHRISTINA van Zweden 
opdroeg, en uit welke opdragt, 
tevens blijkt dat deze vorstin 
bij hare kennis van veelvuldige 
talen ook in het Nederduitsch 
ervaren was; Ook deed hij in 
dat jaar, tér regeling van zaken 
zijnen zoon betreffende, eene reis 
naar Denemarken, .waarop hij 
echter weinig genoegen vond, 
daar hij bij zijne terugkomst 
zeide dikwijls gedacht te hebben: 

O Heer, wil mij verlossen 
: ' Van (U'iïe Befcinöcliu ossen» 

Hoezeer VONDEL allen, die vóór 
en met hem den Nederlandschen 
zangberg beklommen, vooruit-
gestreefd en verre te boven ge
komen was, hoezeer hij voor 
zoo vele prinsen, vorsten, ko
ningen ei* helden de lier "getok
keld en hunnen lof bezongen 
had, vond hij echter geenen 
MECENAS , geenen AUGUSTUS die 
zijner zich aantrok; maar zag hij 
zich integendeel in zeventig-jari
gen ouderdom bijna aan gebrek 
ter prooi, hetwelk echter voor
namelijk aan het slecht beleid 
én de verkwistingen zijns zoons 
was toetesehrijven. Eenè hem 
toegenegens vriendin, vrouwe 
VAN VLOOSWVK stelde zich ein
delijk voor hem in de bres, en 
bewerkte' bij üe regering van 
Amsterdam, dal hij den 31 Jan

uari) i 658, bij de stads Bank 
van leening met een postje werd 
begunstigd, dat hem jaarlijks 
f650—- opbragt. Ofschoon hier
door voor gebrek behoed, was 
VONDEL echter alhier niet op 
zijne plaats: zijne kunstpen 
enkel gewoon hoogen tooneel-
slijl, verheven gedachten of gees
tige invallen op het papier te 
brengen, kon er zich slecht naar 
voegen, om de laatste redmid
delen der armoede te boek te 
stellen; weldra ook werd hij 
afkeerig van dien werkkring, 
zoodanig zelfs dat er klagten van 
verzuim tegen hem werden in-
gebragt, hetwelk dan, ook uit 
aanmerking zijner hooge jaren, 
burgemeesteren van Amsterdam 
deed besluiten, hem den 10 Aug. 
1668, met behoud zijner volle 
jaarwedde, van zijnen post te 
ontslaan. Na dus eenen gerui-
men lijd met de fortuin en vele 
wederwaardigheden geworsteld te 
hebben, genoot hij nog eenige 
vreedzame en rustige jaren, die 
hij geheel aan de dichtoefenin
gen toewijdde. Ook gedurende 
zijne betrekking bij de Bank 
van leening had hij nog eenige 
dichtstukken in het licht gege- . 
ven, zoo als het treurspel Jeptha 
of Offerbelofte,'m 1659; —Ko
ning^ Edipus , naar SOPHOCLES J 
Koning David in ballingschap; — 
Koning David hersteldt; — Sam-
son of heilige wraeck, alle vier 
in 1660'; — Adonias of ramp
zalige 'kroonsucht, in 1661; — 
Batavisèhe gebroeders of onder' 
druchte vryheit; — Faëton of 
IiemMoose '.sloutheit, beide ïn 
1663 j —- Adam, in ballingschap 
of aller treur speciën treurspel, 
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in 1664; — lfigenieinTauren, 
naar EUKIPIOES, in 1666; — 
Zungchin, of Ondergang der Si-
neesche Heerschappye, en Noah 
of Ondergang der eerste wêerett, 
in 1667 j en eindelijk in 1668, 
Euripides Feniciaenscfe of Ge
broeders van Thebe, en Herku-
les in Tractó», naar SOPHOCLES; 

beide laatste treurspelen gaf hij 
na zijn ontslag uit de Bank 
van leening in 81 jarigen ou
derdom in het licht. Weinige 
zijner treurspelen zijn echter ten 
tooneele gevoerd: » Zommige, 
zegt zijn levensbeschrijver G. 
BRANDT, werden geweert om de 
Bybelstofj eeoig© door de hoof
den des Schouwburghs verwor
pen om den paapschen inhoudt." 
Behalve genoemde treurspelen, 
aaf hij ook nog gedurende zijne 
bediening in de Bank •van lee
ning in het licht: al de Wenken 
van VIUGILIUS, in Nederduitsche 
dichtmaat vergald, 1660. In 
1662 Verschenen zijne Bespiege
lingen, vati Godten Godsdienst, 
zimJoannes de Boetgezant, een 
heldendicht in zes boeken, en 
in 1663: De heerlyckheit det 
kercke, haar in*> op- en voort-
mnq, mede een heldendicht in 
.» Boeken, aan Paus ALEXANDER 

VII opgedragen, terwijl het ein
digt met het volgende Gebect 
voor de afgedioaalden: 

H.«UX .„ »„, *» ..pi *$%**& 
•Yurdwloloa van dcn'bwgli, dawgy ge-

zelenztjt» 

Om ,'lmonsehojijol. geslacht " ' J ^ fd"™? 

Ifciouc ze <i>o uw luMa r on coMt*><* 

En ruckcn « uil den luliool der moeder 
tegen» Jdiin. 

Verzamel uw vcrah-oide uit oost en west 
„ , ' . , üy een, 
Opdat ze, in cono koy vorgadert, aich 

• _ . , , ' gewennen 
Een' herder, en ïijn atera to hooren en 

te kennen.*' 

Van dit werk kan men metregt 
zeggen, dat het eene heerlijke 
Heerlyckheit is. Eindelijk ver
scheen in 1671, alzoo in het-
84.° jaar des dichters, zijne 
Metrische overzetting, der Her
scheppingen van OVIDIÜS. Be
halve al het aangevoerde heeft 
VONDEL nog eene menigte Ze
gezangen, Lof-, Klink-, Lier-, 
Li/jk- en hekeldichten, Graf-, 
schriften, Brieven, Mengelingen 
enz. enz. vervaardigd, wier af
zonderlijke vermelding, deze 
schets al te uitgebreid zoude 
maken, doch die gezamenlijk 
onder den titel van Poesy, in 
2 dl.*, in 4 > , in het licht 
zijn verschenen, Franeker, 1682." 
Terwijl de geheele verzameling 
van al zijne Werken, ,10 deelen 

an 4 > beslaat. Tot het jaar 
1674 ging VONDEL nog steeds 
voort met het vervaardigen van 
gelegenheidsslukjes enz. In «dat 
jaar echter liet hij de dichtkunst, 
wegens zijne verzwakking, en 
op raad zijns geneesheers, varen. 
Nog vijfjaren bragt hij in een 
steeds toenemend verval van 
krachten door, eindelijk verliet 
hem de natuurlijke warmte ge
heel en al; in dien staat echter gaf 
hij nog blijken dat zy ne gewone 
opgeruimdheid hem niet had ver
laten, daar hij een zijner vrien
den al boertende zeide, een graf
schrift voor zich vervaardigd ' e 

hebben, van dezen inheW: 

' 5 ' • 
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Hier Jcit Vondel, zonder rouw, 
Hij is gestorven van do fcouw. 

In het begin van 1679, deden 
zich bij zijne verzwakking ook 
ziekteverschijnselen op: voor
beeldig was alsnu zijne voor
bereiding tot den dood; stich
tend de wijze waar,op hij-de 
laatste H. Sacramenten ontving, 
en zacht zijn overgang lot de 
eeuwigheid, die in den vroegen 
morgen van den 5 Februari) 
1679 plaats had. VONDEL be
reikte alzoo den hoogen ouder
dom van 91 jaren, 2 maanden 
en .19 dagen. Zijn stoffelijk 
overblijfsel werd den 8 derzelfde 
maand, door 14 dichters gedra
gen , in de Nieuwe-Kerk. te 
Amsterdam ter aarde .besteld, 
verscheiden dichters zoo als AN-
TONIDES, V O U E N H O V E N , OlJDAAN 

enz. vereerden zijne nagedach
tenis door schoone lijkzangen. 
Maar hem, dié zoo vele graven 
van groote mannen, met zijne 
heerlijke opschriften* vereerde, 
werd niet het minste grafschrift 
gegeven; tot dat eerst drie ja
ren na zijn' dood, deheerJoAN 
Six, heer van Wimmenum en 
Vromade, oud-schepen en raad 
der stad Amsterdam, het vol
gende tijdvers op zijne grafzerk 
liet beitelen: 

V i l t PHCGBO ET M V s I S GRAlVs 
VONDELIVS HIC EST. 

hetwelk aldus werd vertaald: 

HIER KVST VAN VOHDEL nooGH 
• BEJAARDT, 

APOLLo EN Z U N ' ZANGBEB.G 
VVAARDT. 

In 1771 en 1772 heeft men een 
ander gedenkstuk voor VONDEL | 

vervaardigd,' beslaande in eene 
zwarte, marmeren urne, met 
wit lofwerk, geplaatst in eene 
nis, welke men in eenen pilaar 
bij het graf heeft uitgehouwen, 
aan den voet van dit gedenkstuk,, 
door eenige vaderlandsche be
vorderaars van kunsten en we
tenschappen bekostigd, is niet 
anders dan de naam van VONDEL 
geplaatst, als zijnde alleen boven 
alle lofspraak verheven. Ten 
slotte dezer reeds al te uitge
breide schets, kome nog het oor
deel van eenen prolestantschen 
nog levenden vreemden dichter 
over VONDEL. In de voorrede 
zijner Hoogduitsche vertaling van 
het Graf van FEITH , Zutphen, 
1821, zegt de heer P. F. L. VON 
EICHSTORFF: » Zu Anfange des 
siebenzehnten Jahrhunderts, da 
andere Nationen noch keinen 
gelauterten Begriff der Poesie 
hatten, lebte in der Hollandi-
schen Republik ein VONDEL , 
dessen fruchtbares Genie, dessen 
kühne und kraftige Sprache ihm 
mit. Recht den Ruhm erwarben, 
der ihm überleben wird, so 
lange seine herrlichen Ueberset-
zungen, Satyren undTragödiën 
verstandlich seyn werden. Man 
lese seine Chöre; unter andern 
in seinem Lucifer den Gesang 

"der Engel; 
Wor ist os, der «o hooli gesessen, u. ». w. 

man gedenke der Zeit, in wel-
cher dieses Genie erstand, und 
man wird erstaunen über die 
Fülle der Sprache und Gedan-
ken." 

VOMSCDS (FLAVIÜS) , een La-
tijnsche geschiedschrijver, te 
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Syracusa, onder DIOCLETIANÜS , 
geboren, begaf zich in 304 naar 
Rome. Hij schreef aldaar de 
geschiedenis van AÜRELIANUS, 
van TACITUS, van FLORIANUS, 
van PROBUS, van FIRMIUS, van 
CARUS, van CARINUS en vanNu-
MERIANÜS enz. Ofschoon hij niet 
tot de beste schrijvers behoort, 
is hij echter minder slecht dan 
de meeste der overigen, waar
van men eene compilatie heeft 
gemaakt, ter zamenstelling der 
Histories Augustce Scriptor es, 
leyden, 1671, 2 dl.» in 8.™, 
met de aanmerkingen variorum. 
Men vindt in dezelve, behalve 
de feiten, oordeelkundige over
wegingen, zoo alö die over de 
verkeerde stappen, welke kwade 
raadslieden aan de koningen doen 
maken, en welke vorsten van 
onze dagen zoo duur betaald 
hebben: Colligunt se qualuor 
vel quinque, atque mum con
silium capiunt ad decipiendum 
imperatorem; dicunt quid pro-
bandum sit; Imperator qui domi 
est, vera non nooit; cogitur hoe-
tantum scire quod illi loquuntur; 
facit judices quós fieri non opor-
tet; amovet a republica quos 
debeat consermre. Quid multa? 
Ut Dioeletianus ipse dicebat bo
nus, cautus, optiims, venditur 
imperator. 

VöRSTIÜS (jEtlüS EVERHARDts), 
in 1565, te Roermond uit eene 
aanzienlijke familie geboren. [Na 
zijne humaniora te .-Leyden vol-
bragt te hebben, maakte_ hij 
zijne leergangen' in de wijsbe
geerte en geneeskunde te Hei-
aelberg en te Keulen, en in 
1586, begaf hij zich naar Pa-

dua, om de lessen te volgen 
van MEROURIALIS , van CAPIVACCI 
en van FABRICIO D'AQUAPENDENTE. 
De zachtheid zijner inborst en 
zijne vlijt verwierven hem de 
achting zijner meesters, welke 
hij zijner zijds de grootste toe
genegenheid toedroeg. Nadat 
MEROURIALIS van de akademie 
van Padua naar die van Bologna 
was overgegaan, volgde VORSTIUS 
hem derwaarts, en hij maakte 
van deze gelegenheid gebruik 
om zijne kennissen uittebreiden, 
door de leergangen van ALDRO* 
VANDE en TAGLIACOZZI te volgen» 
Door het verlangen om CATA-
NÉO, eersten lijfarts van den 
hertog ALFONSUS, te hooren, 
naar Ferrara gelokt, ontving 
hij van denzelven de vleijeudsle 
bewijzen van achting, en be
kwam op zijne aanbeveling, den 
post van geneesheer des bisschops 
van Anglona, in Basilicata.^ Na 
den dood van dien prelaat "ver
bond de markies PIGNATELLI 
VORSTIUS aan zijnen persoon, 
en hield hem een jaar te Na
pels op, alwaar hij zich met 
de natuurlijke historie en na-
sporingen van oudheden bezig 
hield. Na eene tienjarige af
wezigheid kwam hij eindelijk 
in zijne geboorteplaats terug. 
Bijna even zoo spoedig naar 
Delft beroepen, om er zijne 
kunst uitteoefenen, kwam hij 
aldaar in naauwe vriendschaps
betrekking met GoRLiGüs, eèn 
oudheidkundige en bezitter van 
een kabinet van zeldzaamlieden. 
Kort daarna deed JOZEF SCALI-
GER , hem bij de Leijdsche looge-
school eenen openslaanden leer
stoel voor de geneeskunde be-
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koben. In 1609 verving hij 
Ui CLVSÏDS, als hoogleeraar der 
kijuidkunde, en directeur van 
d<|n akademischen plantenluin, 
Hy nam de werkzaamheden aan 
déze dubbele betrekking verbon
den, met den meesten ijver waar 
tot aan zijnen dood, den 220c-
t<f>ber.ï624 voorgevallen]. Zijne 
voornaamste werken zijn: 1*° 
eten eommentarium De Annnlo-
nm origine, in eene verzame
ling van GoitLiBus over dat on
derwerp ; — 2.° Over de vissclien 
ian Griekenland; — 3.° Aanmer
kingen in het Latijn op hët boek 
De re medica van CELSUS. De 
K.°s 2 , 3 en 4 zijn niet gedrukt, 
wijl de dood hem belette er de 
laatste hand aanteleggen. — Zijn 
toon ADOLF, te Delft geboren, 
In 1636, hoogleeraar in de ge
neeskunde te Leijden, alwaar 
Mj in 1663 in den ouderdom 
tan 68 jaren overleed, heeft 
êene Naamlijst der planten van 
tien Botanischen tuin van Ley-
'den geleverd, 1636, in 4 > 

I VORSTIDS (CoNRABtJs), den 19 
[Julij 1569, te Keulen geboren, 
jwas de zoon van een linnen-en 
jlakenverweiu, volgde in 1610, 
JARMINIÜS op, als haogleeraar in 
de godgeleerdheid aan de hoo-
'geschool van Leydcn, maar de 
'anti-arminiaansche predikanten 
[gebruikten den invloed van JA
KOBUS I , koning van Engeland, 
en vraagden zijne verbanning 
uit de republiek. VOBSTHJS werd 
uit Leydm verwijderd, en naar 
Gouda verbannen, alwaar hij 
van 1612 tot 1619 verbleef. Ter
wijl de synode van Dordrecht, 
ofschoon zij zelve de uitspraken 

R. 

der algemeene Kerk verwierp, 
zich tot geloofsregter opwierp, 
verklaarde zij hem onwaardig, 
om de godgeleerdheid te onder
wijzen, en dit anathema, door 
dweepers uitgesproken, bewoog 
de staten, hem het verdere ver
blijf in de Vereenigde gewesten, 
onder bedreiging van lijfstraffen 
te ontzeggen. Hij zag zich ge
noodzaakt om zich als een boos
doener verborgen te houden: 
eindelijk zocht hij in 1622, eene 
schuilplaats in de staten des her-
togs van Holstein, alwaar hij den 
9 October deszelfden jaars, in 
het slot te Tonningen overleed.. 
Er bestaan van hem een aantal 
werken, zoo wel tegen de'Ca-
tholijken als tegen de contra
remonstranten. De meest ge
zochte zijn: Amica collatio cum 
J. Piscatore, Gouda, 1613, in 
4.l° j en de verhandeling de Deo, 
Steinfurt, 1610; in 4.*°, die 
koning JACOBUS door beulshan-
den liet verbranden, zoo als zij 
zulks volkomen verdiende, wijl 
zij de éénheid des goddelijken 
wezens, deszelfs onveranderlijk
heid en eeuwigheid aanrandde; 
maar het was slechts een mid
del door VQRSTIUS te baat geno
men, om het socianismus inte-
voeren, door uit het leerstuk 
der Drieëenheid en der Mensel^ 
wording tegenwerpingen tegen 
de natuur van God afteleiden. 
Zijn gedrag, en meer nog zijne" 
schriften, bewijzen, dat hij tot. 
die ketterij overhelde: en indien 
zijne tegenstanders enkel deze 
reden hadden doen gelden, zou 
men hen niet van pnregtvaar-
digheid hebben kunnen beschul-

1 digen; ofschoon, om de zaken 



uit het ware oogpunt to be
schouwen, het socianismus, vol
gens de protestantsche beginse
len , even zoo redelijk is als het 
calvinismus en het lutheranis-
mus. » Zoo als al de hervormden 
(zegt de heer PLÜQUET), erken
den ARMIMUS en zijne aanban» 
gelingen-geen onfeilbaar gezag, 
dat de bewaarder was der geo
penbaarde waarheden, en dat 
het geloof der Christenen be
paalde ; zij beschouwden de hei
lige Schrift als den eenigen ge-
loofsregel, en eiken partikulier 
als den regter van den zin der 
Schrift. Zij verklaarden alzoo 
hetgene wat de H. Schrift zegt' 
over de genade en over de voor
beschikking, overeenkomstig de 
beginselen van regtvaardigheid 
en weldadigheid, die zij in hun 
hart en in hunne inborst om
droegen; zij bonden zich niet 
aan de leer derRoomscheKerk, 
betrekkelijk de leer der voorbe
schikking en der genade; zij 
erkenden geene keuze, geene 
predestinatie,- vervielen önge-
voeliglijk in de dwalingen der 
pelagianen en semi-pelagianen. 
Naardien de arminianen geloof
den dat elke partikulier natuur
lijke regter van den zin der 
H. Schrift was, zoo achtten zij 
zich, ten gevolge van hun ka
rakter en hunne beginselen van 
regtvaardigheid, niet beregtigd, 
anderen te noodzaken, om even 
als zij to spreken en te denken; 
zij begrepen, dat zij met die
gene in vrede moesten leven, 
die de Schrift niet zoo als zij < 
verklaarden, van daar die alge- < 
meene verdraagzaamheid der ar- i 
minianen, voor al de christelijke j t 
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| sekten, en die vrijheid, welke 
zij aan allen inruimen, van God 
op die wijze te vereeren, pp 
welke zij geloofden dat de hei
lige Schrift zulks voorschreef." 
(zie LENTULÜS — SCIMO -4-, 
SERVET). * 

VORSTIUS .(WILLEM HENDM4) , 
zoon.van den voorgaande, pre
dikant der Remonstranten jte 
Warmond, in Zuid-Holland, 
heeft verscheiden werken in he.t 
licht gegeven: 1.° Vertaling ^a. 
het eerste gedeelte der Krora^k 
van DAVID GANZ , met de uit
treksels van het tweede, Heij
den, 1644, in 4 > RICHJRD 
SIMON zegt, dat dezelve niet 
zeer getrouw i s ; — 2.° i)ie 
der kleine lessen (Capüules) Van 
den rabbijn ELÏÉZER, met,het 
werk van den voorgaande ; j — 
3.° Die van de Grondslagen!der 
wet, door MAIMONIPES , en van 
den Grondslag des geloofs, door 
ABRABANEL, Amsterdam, 1638, 
in 4.t° H«t werk van MAIMO-
MDES is in het Hebreeuwsch en 
in het Latijn; dat van ABRABA-
KEL komt hier enkel in het La
tijn voor. De aanieekeningen, 
welke bij deze vertaling zijn ge
voegd , zijn zeer uitgebreid, 
doch niet altijd naauwkeurig; 
~ 4.° Disceptatio de verbo, in 
4>-; — 6.° Bilibra verilalis et 
raliomsi Deze beide laatste wer
ken bewijzen dat hij tot1 het 
socianismus overhelde. 

VORSTICS (JOANNES) , in Dith-
mursen geboren, omhelsde het 
calvinismus, werd bibliotheca
ris van den keurvorst van Bran
denburg , en overleed in 1676* 
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Men heeft van hem: 1.° eene 
Gewijde taalgeleerdheid, waarin 
hij over de Hebreeuwsche uit
drukkingen van het nieuwe Tes
tament handelt; — 2.° eene 
verhandeling De Synedrüs He-
brmorum, Rostok, 1658 en 1665, 
2 dl.n in 4. t0; — 3.° eene ver
zameling , getiteld: Fascicülus 
Opusculorum historicorum et 
philologicorum, Rotterdam, 1693, 
8 dl.n in 8.™ Men vindt in deze 
verzameling de navolgende wer
ken : De adagiis novi Testamenti; 
Dé voee Sesach, Jerem. 25;, La-
tijnsche Verhandelingen over de 
70 weken van de gevangenschap 
der Hebreërs, over de 70 we
ken van B&mëh, over de voor
zegging van JAKOB enz. Al deze 
werken verraden eene groote 
ervarenheid in het gewijde en 
ongewijde. 

tos (MARTINÜS DE)', een schil
der, in 1534, te Antwerpen, 
geboren, en in dezelfde stad in 
1604 overleden. Het is aan de 
zorg, die •hij te Rome had, om 
de heerlijke werken der be
roemdste meesters te copieren, 
en aan de betrekkingen, welke 
hij te Venetië met TINTORETTO 
aanknoopte, dat hij dengrooten 
roem heeft te danken, welke 
hem ten deel is gevallen. Hij 
is even wel geslaagd in his
torische stukken, landschappen 
en portretten. Hij had een 
vruchtbaar genie; zijn koloriet 
is frisch, zijn penseelstreek los; 
maar zijne teekening is flaauw, 
hoewel naauwkeurig en vrij be-
vallig. 

* Voss of "Vosz (JoAinws HEN

DRIK) , een Duitsche dichter en 
criticus, den 20 Februarij 1751, 
te Sommersdorf, bij Wakren 
(Mecklenburg) geboren, en open
baarde reeds vroegtijdig den ge-
.lukkigsten aanleg tot de beoe
fening der talen'; maar er werd l 

van hem een niet minder be-. 
wonderenswaardigen moed ge
vorderd , om zijnen vader, die 
tot behoefte vervallen was te 
ondersteunen, en om zijne op
voeding voorttezelten. Hij begon 
in 1770, met eenige dichtproe-
ven te leveren in den Göttinger 
musenalmanach, waarvan hij 
zich in 1775 met de redactie 
belastte, en die onder den naam 

•van Blnmenlese, verder te Ham
burg werd uitgegeven. Hij be
zorgde aan hetzelve meer opgang, 
door er gedurende verscheiden 
jaren, eenige door hem vervaar
digde stukken in te plaatsen. 
Ook leverde hij verscheiden kriti
sche stukken aan het Deutsches 
Muséum, die hem als letter
kundige zeer voordeelig bekend 
maakten; en in 1778 werd hij 

' benoemd tot rector der Latijn-
sche school van Otterndorf, in 
Hanover, van waar hij in 1782, 
in dezelfde betrekking naar Eu-
tin in Oldenburg trok. Be groot
hertog van Baden lokte hem in 
1805 naar de sedert kort her
stelde hoogeschool van Heidel-
berg, ten einde door zijne te
genwoordigheid en raadgevingen 
aan dezelve haren ouden luister 

"weder te geven, zonder dat hem 
echter eene bepaalde betrekking 
werd opgedragen. Hij overleed 
den 29 Maart 1826, aan een' 
aanval van beroerte. Zijne ge
schillen met ÏÏEVNE, zijnen ou-
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• den meester, maakten veel ge-
ruchts; en niets kan de hevige 
drift vergeven, waartoe hij zich 
liet vervoeren tegen zijnen ouden 
vriend, den graaf F. L. zu STOL-
BERG ; toen. deze de Catholijke 
godsdienst omhelsde (zie STOL-
BERG). Zijne voornaamste ge
schriften zijn: 1.° vertalingen 
in het Hoogduitsch der Volledige 
werken van Homerus, 1793, 
tweede verbeterde uitgave, 1821; 
van Virgilius, 1799; van Hora-
tius, 1805, 2.o verbeterde uit
gave 1820; van Hesiodus, 1806; 
van Theocritus, Bion en Mo-
schus, 1808; van Tïbullus en 
Ligdamus, met ophelderingen , 
1810; van Aristophtmus, 1821; 
van Aralus, met den tekst en 
een commentarium, 1824, en 
van uitgezochte stukken der 
Herscheppingen van OVIDIUS en 
van een gedeelte van het Too-
neeliverk van SHAKESPEARE; — 
2.° Luise, een landelijk gedicht 
in 3 zangen, 1795, enLeipzig, 
1837, in den lossen, bevalli-
gen en edelen stijl der Odyssee; 
— 3.o Idyllen of Herdersdich
ten , van . 1774 tot 1800, ten 
getale van achttien in het licht 
gegeven, die als voorbeelden 
kunnen beschouwd worden, en 
waarvan de verzameling dikwerf 
herdrukt is ; •— 4.° Lyrischen 
Gedichte, laatste uitgave, 1825, 
in 4 dl.n; — 5.° Mythologische 
•Brieven, Koningsbergen, 1794, 
2 dl.» i n s.vo) die, als de he
vigheid zijner hekelingen ver
schooning kon vinden, een zijner 
beste werken zouden zijn. Men 
heeft na zijnen dood eene nieuwe 
uitgave derzelve geleverd, met 
Verhandelingen verrijkt, die een 
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3.e dl. uitmaken; ook zijn zij 
in het Engelsch vertaald; — 
6.° Verscheiden wetenschappe
lijke Verhandelingen in verschil
lende tijdschriften en dagbladen 
geplaatst. 

Vossros (GERARDÜS) , in 1540, 
te Lootz, in het land van Luik, 
[volgens anderen te Hasselt, in 
Limburg, en volgens nog ande
ren te Borkulo in Gelderland} 
geboren, werd proost der Stift-
kerk te Tongeren, apostolisch 
protonotaris, en doctor in de 
godgeleerdheid. Hij maakte zich 
bekwaam in de Grieksche en 
Latjjnsche talen, en verbleef 
verscheiden jaren in Rome. Hij 
maakte gebruik van dit verblijf 
om de bibliotheken te doorsnuf
felen, en was de eerste, die er 
uit opspoorde, en in het Latijn 
vertaalde, verscheiden oude ge
denkstukken der Grieksche kerk
vaders , onder andere de werken 
van den ,H. GREGORIUS Ta&v-
MATORGÜS , met zijne Levensbe
schrijving en Aanmerkingen, 
Maints, 1604, in 4. t 0 , en van 
den heiligen EPHREM, met aan-
teekeningen, Rome, 1589, 3 
dl.n, in fol. Nog heeft men van 
hem, het Leven en de Brieven, 
in het Grieksch en Latijn, van 
GREGORIUS IX, met aanteekenin-
gen, Rome, 1587; beide komen 
ook in de Kerkvergaderingen 
van LABBE voor, benevens Rhe-
toricce Artis Methodus. Vossius 
overleed algemeen bemind en 
geacht te huik, den 25 Maart 
1609. 

Yossios (GERARDXIS JOAKNES), 
in 1577, in de nabijheid van 
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Heidélberg geboren, was de zoon 
van JOANJNES VOSSIÜS , te Roer
mond geboren, en in 1585 als 
hervormd' predikant te Dord
recht overleden; de jonge Vos
siüs maakte zich zeer bekwaam 
in de schoone letteren, de ge
schiedenis en de gewijde en on
gewijde oudheden. Tot rector 
der Latijnsche school te Dord
recht beroepen, bekleedde hij 
niet lang die betrekking, daar 
hem in 1615, op aanbeveling 
van HOGODEGROOT, het regent
schap van het staten -collegie te 
Leydéti werd opgedragen, doch 
zag hij zich als aanhanger der 
parlij van ARMINIÜS , reeds in 
1619 genoodzaakt genoemden 
post neder teleggenj in 1622 werd 
hij tot hoogleeraar in de wel
sprekendheid en algemeene tijd
rekenkunde bij de Leijdsche 
boogeschool benoemd, welke 
betrekking hij tot in 1632 waar
nam , . als wanneer hij dezelve 
verwisselde, met die van hoog
leeraar in de Geschiedenis, aan 
de nieuwe opger-igte doorluch
tige school te Amsterdam. Nog 
zeventien jaren genoot genoemd 
Alhenceum het voorregt dezen 
uitmuntenden geleerde onder 
zijne sieraden t& mogen tellen, 
tot dat hij eindelijk den 17 
Maart 1649 zijne roemrijke loop
baan eindigde. Tot zijne nage
latene geschriften behooren: 1.° 
Dé origine idolatrice;— 2.° De 
historicis grwcis De histo-
ricis htinis; — 3.° De poelis 
gr&cis,,. De latinis; —- 4.° 
De scienliis mathematicis; — 5.° 
Dissertaliones de tribus symbo-
ln aposlolico, athanasiano et 
constantinopolüano;— 6.» His

torici pclagiana; — 7.° Inslikt-
tiones rhetoricm, grammaticm, 
póeticw; — $.° Theses theolo-
gicce et histories; — 9.° Ety-
mologicon linguce latince; —10.° 
De vüiis sermonis enz. Al deze 
geschriften zijn van 1695 tot 
1701, te Amsterdam, 6 dl.» 
in fol. gedrukt. Datgene wat 
hij over de geschiedenis, over 
den oorsprong der afgoderij, en 
over de Latijnsche en Griek-
sche geschiedschrijvers heeft ge
schreven wordt vooral op prijs 
gesteld. Blaar men kan zich 
op hem niet verlaten in onder
werpen die eenigc betrekking 
tot de godsdienst hebben. Men 
ontwaart in zijne geschriften 
die noodlottige wispelturigheid, 
welke al de geleerden vervolgt, 
die, terwijl zij het gezag der 
Kerk verwerpen, over de chris
telijke leerstellingen schrijven. 

"VOSSIÜS (DIONYSIUS); zoon van 
den voorgaande, den 11 Maart 
1611 te Dordrecht geboren, en 
den 23 October 1633 te Am
sterdam overleden, was zeer 
ervaren in de Hebreeuwsche, 
Arabische en verdere Ooster-
sche talen. Hij heeft nagelaten 
eene Latijnsche overzetting met 
aanleehningen van het boek van 
den rabbyn MOZES BEN-MAIMON , 
in het werk van zijn' vader over 
het zelfde onderwerp opgeno
men; voorts eene goede verta
ling in het Latijn der Historie 
der Nederïandsche oorlogen, van 
EVEBHAr.D R E Ï » Of REIBANÜS. —r 

Zijn broeder MATTHEUS, in 1610 
geboren, en den 20 Januarij 
1646 overleden, heeft in het 

I Latijn geschreven: Jaarboeken 
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van Holland en Zeeland, van 
859 tot 1432, Middelburg, 1664, 
en Amsterdam, 1680, in 4.t0 

[welk werk hij echter wegens 
zijnen vroegtijdigen dood onvol
tooid heeft moeten laten. Nico-
'IAAS BORREMANS heeft eene Ne-
derduitsche vertaling van dit 
werk geleverd. — FRANGISGUS 
VOSSIUS, een andere broeder, 
in 1645, mede in jeugdigen 
leeftijd als advokaat te 's Gra-
venhage overleden, heeft in het 
licht gegeven Carmina Banegy-
rica Victorim Navalis, auspiciis 
Ordinum foederati Belgii, duc-
tuque MARTINI HARPRECHII TROM-
PII , paria, Amsterdam, 1640j 
in fol. — GERARDUS VÖSSÏÜS, 
insgelijks^ de zoon van GERAR
DUS JOARNES, ook al vroegtijdig 
in 1640 overleden, heeft eene 
uitgave geleverd van VELLEJUS 
PAÏERCULUS , met lanteeheiiin-
gen, Leijden, 1639, in 16.™] 

Vossius (ISAAGUS) broeder der 
voorgaanden, en de eenige der 
zonen van GERARDOS JOANNES , 
die zijn'vader overleefde, werd 
te Leijden, ia 1618 geboren, 
was een groote letter-, wis- en 
natuurkundige; in 1670 stak 
hij naar Engeland over, alwaar 
hij kanonik' van Wiudsör werd. 
Hij overleed te Londen, den 21 
Februari) 1689, na door zijne 
uitgebreide .geleerdheid eenen 
roemrijken naam te hebben ver
worven. Hij bezat een verbazend 
geheugen, doch zijn oordeel 
schoot soms te kort. Buitenge
woon was zijne zucht voor het 
wonderbare. Vol twijfelingen 
betrekkelijk onderwerpen der 

XXIV. DEEL. . ' 

openbaring, hechtte hij geloof 
aan de belagchelijksto sprookjes 
van reizigers. KAREZ. I I , ko-

. ning van Engeland, zeide van 
hem : » Deze godgeleerde is een 
wonderlijk man! hij gelooft aan 
alles, behalve aan den* Bijbel." 
Men heeft van hem: 1.° Aan-
teekeningen op de Aardrijksbe
schrijvers SCÏLAX en BOMPONIÜS 
HELA en op CATÜLLOS. VOSSIUS 
beminde de werken, die den 
stempel der ligtzinnigheid en 
ongebondenheid droegen. Zijne 
Commentariën op CATULMJS , in 
1684, in 4.t0 in het licht ge
geven, zijn niet vrij van dit 

* gebrek, en hij schaamde zich 
«iet, ec een gedeelte der ver
handeling JÏëprSstïbulk veterüm 
van BEVEHLAND (zie dat artikel) 
in optenemen; — 2,° Beschou
wingen over den oorsprong des 
Nijls en van andere rivieren; 
— 3.° Geschriften tegen BJCHARD 
SIMON; — 4.° Depozmatum canlu 
et vinbus rhythmi, Oxford, 
1675, in S.v0; — 5.° verschei
den v/rjsgeerige en letterkundige 

Jerhandelingen; — 6fi De motu 
'marium etventorum, 's Graven-
liage, 1663, in 4.*% - . 7 . » 
De antiqua urbis Romv magm-
tiidïne, voorkomende in het 4.<= 

| dl. van het Thesaurus antiqui-
tatum romnarum van GRJGVIOS ; 
— 8.° De triremiutn etjibur-
nicarum conslructione, in het 
12.e deel der verzameling van 
GRJEVIUS; — 9.° De Septuagin
ta interpretibus eorumque trans-
latione et chronologia, Londen, 
1665, in 4.'° Hij was een ijve
rige verdediger van de tijdreke
ning der Zeventigen, en stelde 

k ; " ' , . 
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zicli voor eene nieuwe uitgave 
to leveren van de overzetting 
dier beroemde schriftverklaar-
dors; de dood belette hem zulks 
echter; — 10.° Chronologia sa-
era ad mentent, vetrum, Ëebrm-
orum, 'sGravenhage, 1661, in 
4,to. — 3 |.o Disserialio de vera 
(state mtindi, 's Gravenhage, 
1659, in 4.*° Hij wil de wereld 
ouder maken ,dan 'de gewoon
lijk aangenomene tijdrekening 
haar zulks doet. GEORGE HOR-
HIDS en CBRISTIAAN SCHOTANUS 
wederlegden zijn stelsel, dat 

•later in de werken vanBuFFQN, 
BAIIXY, BODLANGER en andere 
nieuwere schrijvers op nieuw is. 
te voorschijn getreden; — 12.° 
De hieis natura et proprietate, 
Amsterdam, 1662, in 4.t°; — 
13.° De sibyllmis alüsqüe 
quee Christi natalem praicessere 
oraculis, Leijden,1680, in 12.™°; 
— 14.° Saiicti Ignatii epistolce, 
item sancti Barnabm apost. Epis-
tgla, greece et latine, cum notis, 
•Amsterdam, 1646; — 15.° Vari-
arum observaiionnm liber, Lon
den, 1685, in 4 > Van het 9.° 
af zijn al deze werken van 
VOSSIDS , bij besluit van den 2 
Julij 1686, op den Index ge
plaatst. Dom MABILLON, te Rome 
zijnde, werd door de congrega
tie van den Index uitgenoodigd, 
om zijn gevoelen omtrent, de. 
werken van Vossius 4e openba
ren : hij bragt hetzelve uit, en 
dit Votum, hetwelk men in zijne 
Aagelatene werken y 2.o dl., blz. 
59 , aantreft, strekte om hem 
vrij te pleiten; maar zijn ge
voelen: werd niet opgevolgd, zoo 
als zulks blijkt uit den Index 
van BENEMCTÜS XIV, jRowe, 

V O ü. 

1770, blz. 282, ofschoon DK 
BOZE , JAMNART, LE THUILUER , 
CLÉMENCET, GOUGET, DROUET , 
enz. het tegendeel haddden be
weerd. 

VOSTERMAN (LCCAS) , een Hol-
landsche graveur, te Antwerpen 
in het midden der 17.e eeuw 
overleden. Zijne plaatwerken 
worden zeer gezocht en wijzen 
hem oenen rang aan onder de 
uitmuntendste kunstenaars. Hij 
heeft veel bijgedragen om de 
verdiensten van den beroemden 
RUBENS bekend te maken, en 
om zijne schoone zamehstellin-
gen te vermenigvuldigen. — Men 
moet hem niet verwarren met 
LUCAS VOSTERMAN den Jonge, 
zijn' zoon, die mede graveerde, 
doch als kunstenaar bij zijn' 
vader verre moest onderdoen. -

Vosz. — Zie Toss. 

VOÜET (SIMON) , een schilder, 
te Parijs, in 1582geboren, en 
in dezelfde stad, in 1649 over
leden, was pas 14 Jaren, toen 
men hem den last opdroeg, eene 
dame tö gaan afschilderen, welke 
de wijk naar Engeland had ge
nomen. In den ouderdom van 
20 Jaren, vergezelde hij HARLAY, 
vrijheer van SANGY, afgezant te 
EonstantinopeL Deze schilder 
zag eenmaal den grooten Heer 
ACBMED I , en zulks was hen> 
voldoende om naar zijn geheu
gen denzelven zeer wèlgelijkend 
te portretteren. VOOET begaf; 
zich claarop naar Italië, alwaar 
hij verscheiden jaren verbleef, 
en schilder der St. Lucas-akade-
mie te Rome werd. VOUET had 
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het vlug arbeiden zich tot eene 
gewoonte gemaakt, en men staat 
verbaasd over de groote hoeveel
heid stukken, welke hij heeft 
nagelaten. Door werk overla
den, stelde hij zich dikwerf te 
vreden enkel de schetsen te 
ontwerpen, volgens welke zijne 
kweekelingen arbeidden, en die 
hij als dan verbeterde; van daar 
dat verscheiden zijner schilde
rijen weinig op prijs worden 
gesteld. In eenige zijner stuk
ken ontwaart -men een frisch en 
mollig penseel maar de al te 
groote overhaasting, waarmede 
hij werkte, heeft hem gewoon
lijk in het" graauwe doen ver
vallen. Hij werd als de stichter 
der Eransche school beschouwd, 

* tot op het tijdstip van J. L. DA-
VH> (zie dat artikel), die dezelve 
herschapen heeft. Het museum 
van, Parijs bevat eenige schil
derijen van YOÜET. 

• * VODILAND (HENDRIK) , afge
vaardigde bij de nationale con
ventie , ie-üsès (fr. dep1. Gard), in 
1750 geboren. Hij volbragt met 
lof zijne studiën, doch openbaarde 
reeds vroegtijdig eene onstui
mige inborst, wijl zijne ouders 
hem eene vrouw weigerden, die 
hij tot echtgenoote had gekozen, 
en met welke hij zich later 
'vereenigde, begaf hij zich onder 
de vaders van het Oratorium 
van Lyon, en spreidde de ge-
stfengheden van het jansenismus 
ten toon; weldra eene levens
wijze moede, die met zijne nei
gingen niet strookte, verliet, hij 
het klooster, oefende zich in 
de wetten, en volgde de pleit-j 

I zaal tijdens de omwenteling, 
waarvan hij de beginselen met 
zulk eene geestdrift- omhelsde, 
dat hij door het landvoogdijschap 

i van N'mes en Beaucaire, tot 
afgevaardigde van den burger
stand bij de algemeene staten 
benoemd werd. In de constitue
rende vergadering werd hij »als 
de speelpop der woelgeesten" be
schouwd. Deze plaatsten hem in 
de commissie der nasporingen* 
en stelden hem op den voor
grond, telkens- als zij iemand 
wilden doen aanklagen, zonder 
zich zelve daardoor in de waag
schaal te stellen. Op deze wijze; 
beschuldigde hij den vrijheer 
MARGUERITE, den aanlegger der 
onlusten v*»;iViwMe* te-zijn, ver
dedigde steeds den club dier
stad, en schilderde Carpentras&t 
» als een brandpunt van tegen-
omwenteling." Hij lokte vervol
gens de vereeniging uit van het 
Graafschap met Frankrijk, en 
voer bij elke gelegenheid hevig-
lijk uit tegen het hof, den adel 
en de priesters. In Maart 1791, 
en gedurende de eerste wet
gevende vergadering, bekleedde 
hij eenen post bij het hof van 
cassatie. In September 1792, 
door het Gard-dëp.*-, tot afge
vaardigde bij de nationale con
ventie benoemd, stemde hij er 
voor den dood van LODEWUKXVI, 
en werd in 1793, secretaris, 
èn later voorzitter der vergade
ring. Sedert dat tijdstip over^ 

•trof hij in overdrijving zijn' 
vriend IABAÜD SAINT-ETIENKE. 
VOUWUND verbond eindelijk Ho-
BESPIERRE aan zich, werd een 
zijner laaghartigste huurlingen, 
2 • 
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en lid der beruchte commissie 
van algemeene veiligheid. In-
tusschen was hij , op den dag 
zei ven, waarop ROBESPIERRE in 
de Conventie werd- aangerand, 
een der eersten, die het besluit 
van buiten 'de wet-stelling tegen 
hem uitlokten. Hij had ten 
opzigte van zijnen beschermer 
RABAUD op dezelfde wijze ge
handeld. Deze stap hield LE-
COIHTRE van Versaüles niet te-

' rug, om hem den 28 Augustus' 
1794, als medepligtige vanden 
tiran aanteklagen. VOULLAND was 
echter in staat om zich te regt-
vaardigen en het gelukte hem 
kort daarna, zijnen oom , den 
generaal VOUIXAND, beschuldigd 
als do voornaamste bewerker, 
der onlusten van Marseille, al
waar hij het bevel had gevoerd, 
te doen vrijspreken. Op nieuw 
met zijne ambtgenooten der 
commissie van algemeene veilig
heid vervolgd, werd hij den 
9 Prairial (17 Mei 1795) einde
lijk in' staat van beschuldiging 
gesteld; doch later geamnesli-
eerd. VOULLAND was zonder 
fortuin en zonder middelen van 
bestaan, en ontving van den 
boekverkooper MARÉT gedurende 
twee jaren, eene schuilplaats in 
deszelfs huis. Zijne republi-
keinsche geestdrift scheen te be
daren ; VODLLAND gevoelde wroe
gingen , en zijn berouw bragt 
hem tot godsdienstige gevoelens 
terug, in welke hij , naar men 
zegt, i n 1802 overleed. Hij 
had verscheiden maanden in 
eene diepe armoede geleefd. 

VOÏER DE fxvim (RENÉ DE) , 
nader, heer van Argenson, was 

de zoon van PETRUS DE VOÏEB, 
gewoon edelman van de kamer 
des konings van Frankrijk, uit 
een oud, uit Touraiheoorspron
kelijk huis. Hij- werd in 1596 
geboren; in 1619 werd hij tot 
raadsheer bij het parlement van 
Parijs, en later tot rekwest
meester, en bewindhebber van 
vérscheiden gewesten benoemd. 
De behoeften >van den staat de
den hem dikwerf van post ver
anderen, en de moeijelijkste 
werden hem toevertrouwd. De 
aaneenschakeling van zaken 
wikkelde hem ook in netelige 
onderhandelingen, met naburige 
mogendheden, vooral met het 
toenmaals verdeelde huis van 
Sdvooije. Eindelijk was hij op 
eene aftreding bedacht, die hem 
nuttiger was, dan alles wat hij 
tot dus' verre gedaan had; en, 
daar hij , een weduwnaar was, 
omhelsde hij den geestelijken 
staat; maar het oogmerk, dat 
het hof had, om den vrede 
tusschen de Turken en Venetië 
te behouden, deed hem tot bui
tengewoon afgezant bij deVene-
tiaansche republiek benoemen. 
Hij nam dezen post enkel uit 
eene godsdienstige beweegreden 
aan, op voorwaarde dat hij er 
niet langer dan een jaar zou 
behoeven te verblijven, en dat 
hij, alsdan door zijn'zoon,dien 
men toenmaals reeds tot staats
raad verhief, zou vervangen 
worden. Naauwelijks was hi j , 
in 1651, te Venetië aangeko
men, of hij werd, onder het 
opdragen der H, Mis, dooreene 
hevige koorts bevangen, waar
aan hij stierf. Men heeft van 
hem , eene Traite etc. (Verhan-
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deling over de christelijke wijs
heid), en eene Fransche verta
ling in handschrift, der Navol
ging van J.C. 

VOSER DE P A U L M Y (RENÉ D E ) 
zoon van den voorgaande, rid
der, heer van Argenson, graaf 
van ROUFFIAC , werd raadsheer 
bij het parlement van Rouanen, 
daarna rekweslmeester en staats
raad, in gewone dienst. Hij 
volgde zijn' vader op, in hoe
danigheid van gezant te Venetië, 
welke betrekking hij tot 1655 
waarnam, en overleed in 1700, 
in den ouderdom van 70 jaren. 
Be senaat van Venetië vergunde 
hem,, om in een' höélt Van zijn 
wapen ook dat der republiek 
te plaatsen, met den leeuw van 
den H. MARCUS tot helmsieraad. 

VOYER DE PAULSIT (BÏARCÜS 
RENÉ DE) , ridder en markies 
van Argenson, burggraaf van. 
Monzé, enz., was de zoon van 
den voorgaande, en werd te 
Venetië, in 1652 geboren De 
republiek die zijne meter of 
doophefster wilde zijn, verhief 
hem tot ridder van den H. MAR
CUS , en gaf hem den naam 
van dien evangelist. Na eenen 
post van rekwestmeestQr te heb
ben bekleed, gaf de koning hem 
dien van luitenant-generaal van 
policie te Parijs. Onder hem 
werden de zindelijkheid, de 
rust, de welvaart en de veilig
heid der stad tot den hoogsten 
trap gebragt. Hij werd daarop 
met de gewigtigste aangelegen
heden belast; en eindelijk in 
het begin van 1718, tot zegel

bewaarder , ' president van 'den 
raad der geldmiddelen, in 1720: 
tot minister van staat verheven. 
Yerpligt om in het zelfde jaar 
de zegels overtegeven, zocht h*y 
in de afzondering verademing 
van den last der grootheid.. Hij 
overleed in het volgende jaar als 
lid der Fransche akademie en 
van die der wetenschappen. — 
Zijn zoon, MARCDS PETRUS VOYER 
DE PAÜLMY, te Parijs, in 1696 
geboren, verkreeg het departe
ment van oorlog, en het opper--
bewind der posterijen. In 1757, 
in ongenade vervallen, begaf 
hij zich naar zijn landgoed les 
Ornies, alwaar hij in 1762 over-̂  
leed. — Zijn broeder RENÉ LODE-
WIJK , miöffftw ~mx buitenland-
sche zaken, overleed in 1756,. 
en liet eenen zoon na, MAR
CDS ANTONIUS RENÉ , te Valen* 
ciennes, den 6 November 1722, 
geboren, die minister van staat 
werd, zich onderscheidde in 
zijnen smaak voor de schoone 
letteren, .en den 13 Augustus 
1787 overleed, na in het licht 
te hebben gegeven: Mélanges 
etc. (Mengelingen uit eene groole 
bibliotheek ontleend), en Biblio
theek der romans. 

VREE (OLIVIER VAN), in het . 
Latijn VREDIUS , werd in 1578 
te Brugge uit eene aanzienlijke 
familie geboren. ,Na zijne stu
diën volbragt te hebben, om
helsde hij den regel van" den 
H. IGNATIDS, maar weldra ont
waarde hij, dat hij zich in zijne 
standskeuze bedrogen had, hij 
keerde alzoo in de wereld terug, 
waarin hij voortging, zich op 

i 3 



} 

550 . ' V E E. — V ft I. • 

de beoefening der geleerde /ta
len-, en de geschiedenis van zijn 
vaderland toeteleggen.' Hij be
kleedde aanzienlijke posten in 
de magistratuur te Brugge, en 
overleed in zijne geboorteplaats 
den 21 Maart 1652, na de steun 
van weduwe en wees te zijn ge
weest. Hij heeft nagelaten: 1.° 
Het geslachtregister der graven 
mn Vlaanderen, in het Latijn» 
Brugge, 1642 en4643, 2dl ." , 
in fo l f—2.o Zegels der gra
ven van Vlaanderen, 1639, 
in fol.; — 3.o Geschiedenis 
v~an Vlaanderen, in het Latijn,* 
Brugge ,1650,2 dl.* in fol. Het 
laatste deel is zeldzaam te vinden. 

- VBIEMÖET (EMO Lucitis), een 
protestant, te Emden, in Oost-
Vriesland, in 1699 geboren, 
werd predikant, en, in 1730 
hoogleeraar der Oostersche talen 
en Hebreeuwsche oudheden te 
Franeker, alwaar .hij in 1764 
overleed. • Zijne voornaamste 
voortbrengselen zijn: 1.° eene 
Verzameling van Wijsgeerige en 
godgeleerde betrachtingen, in 
het Latijn, Leeuwarden, 1740, 
in 4.toj—2.° Arablsmus eoohibens 
grammaiicam arabicam. Acces-
sera monumenta arabica, etc., 
Franeker, 1733, in 4.*°;.— 
3.° Tirocinium hebraïsmi, Fra
neker, 1742, ia 12.mu;_— 4.« 
Athenarum frisiacarum lïbri duo, 
Leeuwarden, 1758, in 4.t°. 
Bit is de geschiedenis der hoo-
geschool van Franeker; — 5.° 
Een aantal Verhandelingen over 
de jood&che oudheden en andere 
onderwerpen. 

* VRILLIÈRE (LODEWIJK FHE~ 

I LYPEAUX, eerste graaf van SAINT-
FLORENTIN , en sedert 1770, 
hertog DE LA), te Parijs, in 
1705 geboren. Hij was do 
klein-zoon van LODEWIJK PJHE-
LYPEAUX DE LA VKILLIÈRE , ge
durende 62 jaren staats-secre-
taris bij LODEWIJK XIII • en 
LODEWIJK XIV, en zoon van 
BALTHASAR PHELYPEAUX qf DE 

CnaTEAUNEüF, mede secretaris 
van staat van LODEWIJK XV, 
onder den hertog van Orleans. 
LODEWIJK PHELYPEAUX verkreeg 
door den 'invloed zijns vaders 
den post van staats-secretaris 
van LODEWIJK XV, ofschoon 
hij toenmaals pas vier-en-twin-
tig jaren oud was. Hij bezat 
slechts middelmatige talenten, en 
onderteekende en expedieerde, 
enkel volgens de bevelen van 
den heerschenden minister. De 
graaf »E SAINT-FLORENTIN wist 
echter de welwillendheid van 
zijnen vorst te winnen, dié 
hem reeds sedert zijne kindsch-
heid gekend had. Men kan hem 
daarenboven de eer niet betwis
ten van tot den bloei der kuns
ten en wetenschappen te heb
ben bijgedragen, en verscheiden 
letterkundigen hebben aan hem 
hunne fortuin te danken. Hij 
wijdde ook bijzondere zorgen 
toe aan het' koninklijk collegie 
en aan den tuin des konings. 
LODEWIJK XV droeg hem steeds 
eene ware vriendschap toe j in 
1751 vereerde hij hem met den 
titel van minister, en in 1770 
verhief hij hem tot hertog. 
Nadat LA VKÏLLIÈRE , op de 
jagt eene hand had verloren, 
schreef deze vorst hem oenen 
zoer deelnemenden brief, en 



V R I. 

toen hij in de gelegenheid was 
hem weder te zien, zeide hem 
Zijne Majesteit:» Gij hebt slechts 
ééne hand verloren, en gij zult 
er by mij steeds twee vinden, 
die tot uwe dienst bereid zijn." 

t In de laatste dagen van LODE-
WIJK XV spanden de hovelingen 
zamen, om de ongenade van 
den hertog DE LA VRILLIÈRE te 
bewerken; maar de vorst stelde 
hem gerust, door hem te zeg
gen : »• Gij moet mij niet ver
laten, gij hebt mij, en ik u te 
zeernoodig." Zija geluk duurde 
zoo lang als zijn beschermer 
leefde; maar LoDEwuRX.'VIhad 
niet zoodra den troon beklom
men , of hij was verpligt, na 
het ministerie 48 jaren bekleed 
te hebben, zijn ontslag te vra: 
gen. Hij overleed zonder na
komelingschap, den 27 Febru-
arij 1777. 
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* f VROOM (HENDRIK CÖRNELIS), 
een beroemd nederlandsch kunst
schilder, in 1566, te Haarlem 
geboren. Door de slechte be
handeling van zijnen stiefvader 
afgeschrikt, begaf hij zich-over 
Spanje naar Rome. Aldaar werd 
hij bekend bij den kardinaal DE 
MEDICIS , die hem bijna twee 
jaren met het beschilderen van 
zijn paleis bezighield; hij maakte 
intusschen kennis met den be
roemden PAUMJS BRIL, wiensraad-
gevingen hem grootelijks van 
nut waren. Hij bezocht daarop 
Venetië, Milane, Geneve, en an
dere voorname steden van Italië, 
en kwam te Haarlem terug, 
alwaar, hij met aanvraag om 
werk overladen werd. Baar hij 
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een aantal door hem vervaar
digde' en voor Spanje bestemde 
stukken wilde begeleiden, ging 
hij met dezelve scheep, en werd 
aan de Portugeesche kusten door 
eenen hevigen storm overvallen. 
Als door een wonder, met het 
grootste gedeelte zijner schilder
stukken aan de schipbreuk ont
snapt, bepaalde hem de bijval, 
welke het tafereel te beurt viel, 
dat hij van dit voorval schelste, 
om zich voortaan vooral op het 
schilderen van zee- en scheeps-
gezigten toeteleggon, en het is 
in die genre dat hij dan ook 
den grootsten roem verworven 
heeft. Door de gedienstigheid, 
der monniken van een naburig 
klooster, diTzpe" stukkejj ge
red hadden, werd hij voortge-
holpen naar Lissabon, en van 
daar naar Sk Ubes, alwaar hij 
voor het klooster verschillende 
schilderijen vervaardigde. Hij 
keerde hierop naar het vader
land terug, stak naar Engeland 
over, alwaar hij door lord Ho-
WARD, voor wien hij reeds ver
schillende zeestukken vervaar
digd had, met de meeste on
derscheiding werd ontvangen. 
Andermaal in Holland terugge
keerd, hielden de voorstelling 
van verschillende zeeslagen zijn 
penseel nog eenigen tijd bezig, 
en overleed hij, zonder dat men 
den juisten dag van zijn afsterven 
weet te bepalen. 

VüLCANIÜS (BONAVENTURA DE 

SMET , bekend onder den naam 
van), in 1538 te Brugge ge
boren > en, na vele wisselval
ligheden , den 9 October 16U 
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te Leyden, alwaar hij hoogleer
aar in de Grieksche taal was, 
overleden, liet zich door de 
dwalingen van het calvinismus 
medesiepen, en gebruikte soms 
zijne pen tegen de Catholijke 
Kerk. Zijne voornaamste wer
ken zijn: 1.° eenemiddelmatige 
vertaling van CALLIMACHUS, van 
MOSCHUS en BION, in 12.m°;-— 
2.° eene goede uitgave van AR-
RIANOS, later door NICOLAAS BLAN-
CHAUD verbeterd en vermeerderd; 
het is deze die onder den naam 
van Variorum bekend i s ; — 
3.° eene uitgave van AGATHIAS, 
den Schoolgeleerde, over de re
gering en het leven van Josxim-
AMos^nwi een goed commenta-
riurn: dezelve is in 1660 in het 
Louvre in fol. gedrukt; — 4.° 
eene Verzameling van oude La-
tijnsche taalkundigen, met aan-
leekeningen, Bazel, 1577, in fol. 

VÜLSON (IARCDS DE) , heer DE 
LA COLOMBIÈRE, behoorde tot 
de zoogenaamde hervormde gods
dienst, was kamerheer vanden 

EINDE VAN HET 

koning van Frankrijk, en over
leed in 1658. Na zijne vrouw 
in overspel betrapt te hebben, 
doodde hij haar en haren boe-
leerder , en snelde daarop in 
allerijl [naar Parijs > om voor 
zich genade te vragen, welke 
hij bekwam. Dit voorval had 
in 1618 te Grenoble plaats, 
sedert dien tijd bedreigt men in 
genoemde stad, de behaagzieke 
vrouwen met de Vulsonade. Zijne 
werken zijn: 1,« La Science etc. 
(De toapenkunde, handelende 
over den adel, den oorsprong der 
wapenen enz.), in fol., Parijs, 
1644, vermeerderd en in de
zelfde stad herdrukt in 1669; 
— 2.° Recueil etc. (Verzameling 
van verseheiden stukken en figu
ren van wapenschilden), in fol., 
"Parijs, 1689; — 3.» Le ihè-
étre etc. (Het tooneel van eer 
en ridderschap,' of de geschied' 
kundige spiegel dés adels enz.) 
Parijs, 1648; 2 dl.», in fol.: 
een belangrijk en nuttig werk, 
om het ceremonieel der oude 
ridderschap te leeren kennen. 

l-EN-TWINTIGSTE DEEL. 

* 
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